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ÍNDEX

Arriben els casals d’estiu per a tots els infants
d’Esplugues. Una oportunitat per gaudir de l’estiu
amb els companys i companyes, de les activitats,
la piscina o les excursions.

*

CASAL D’ESTIU
3

12 anys

* Beques i informació a la pàgina 17

DESTINATARIS/ÀRIES
Infants de P3 a 6è
Tenint en compte el curs 2019-2020
· Les places són limitades (en total, n’hi
haurà 530).
· Hi tindran prioritat els infants residents
a Esplugues. Es reservarà un 5% de les
places per als infants amb necessitat de
suport específic.
· Si queden places, hi podran optar els que
estiguin escolaritzas a Esplugues.
DATES
Del 29 de juny al 31 de juliol
(ambdós inclosos, en torns setmanals)
HORARIS
De dilluns a divendres, de 9 a
14 h (excepte el dia de l’excursió)
Serveis optatius
· d’acollida: de 7.30 a 9 h*
· de menjador: de 14 a 15.30 h*
· d’activitats de tarda: de 15.30 a
17 h.*
* Aquest serveis es realitzaran si hi ha un mínim de
places (5 infants).

Centres d’activitat i places
Escola Folch i Torres: 130 places
Escola Gras Soler: 100 places
Escola Isidre Martí: 100 places
Escola Joan Margall: 130 places
Escola Prat de la Riba: 70 places
PREUS
setmanes

ACTIVITATS BÀSIQUES

Tot el casal

209 €

4 setmanes

185 €

3 setmanes

155 €

2 setmanes

115 €

1 setmana

65 €

serveis

DIA

SETMANA

7.30-9 h

3,30 €

15,10 €

8-9 h

2,50 €

11,50 €

Menjador

7,90 €

35,30 €

Activitats tarda

3,30 €

15,10 €

Acollida
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ÍNDEX

12 anys

SORTIDES
Les sortides estan incloses en la quota.
INSCRIPCIONS
Del dilluns 15 de juny
al divendres 26 de juny
· No hi hauran preinscripcions.
· Les inscripcions es realitzaran online:
https://www.esplugues.cat/recursos-es/
importacions/serveis/cultura/casal-destiu3-12-anys/
· En cas que algun casal superi les places
ofertades, es realitzarà un sorteig.
· A través de les dades de contacte facilitades, es donarà a conèixer l’admissió o no
de cada sol·licitant.
· No caldrà pagar fins a saber si s’ha estat
admès.
· Un cop admesos, es podrà pagar amb
targeta en el moment i també aportar la
documentació necessària.

DESCOMPTES
Per a inscripcions de dos o més germans
s’estableixen els descomptes següents:
· 15% en la inscripció del segon.
· 20% en la inscripció del tercer.
· 25% en la inscripció del quart i més.
BEQUES
Informació a la pàgina 17
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CASAL JOVE
12

*

16 anys

* Beques i informació a la pàgina 17

DESTINATARIS/ÀRIES

Joves de 1r a 4t d’ESO
tenint en compte el curs 2019-2020
· Les places són limitades a 48.
· Hi tindran prioritat tots els nois i noies
residents a Esplugues. Si queden places,
hi podran optar altres que estiguin escolaritzats a Esplugues.
DATES
Del 29 de juny al 31 de juliol
de 2020. (ambdós inclosos)
HORARIS
De dilluns a divendres,
de 10 a 14 h.
Possibilitat de servei de menjador
(14 a 15.30 h).
CENTRES D’ACTIVITAT
Casal Jove Remolí - 24 places
Casal Jove al Gras i Soler - 24 places

SORTIDES
Es farà una sortida quinzenal.
El preu està inclòs en la quota.
El dia de la reunió de famílies es
concretaran les sortides.
INSCRIPCIONS
Del dilluns 15 de juny
al divendres 26 de juny
· No hi hauran preinscripcions.
· Les inscripcions es realitzaran online:
https://www.esplugues.cat/recursos/
importacions/serveis/cultura/casal-jove12-16-anys/
· En cas que algun casal superi les places
ofertades, es realitzarà un sorteig.
· A través de les dades de contacte facilitades, es donarà a conèixer l’admissió o no
de cada sol·licitant.
· No caldrà pagar fins a saber si s’ha estat
admès.
· Un cop admesos, es podrà pagar amb
targeta en el moment i també aportar la
documentació necessària.

PREUS
setmanes

ACTIVITATS BÀSIQUES

Tot el casal

209 €

4 setmanes

185 €

3 setmanes

155 €

2 setmanes

115 €

1 setmana

65 €

servei

Menjador

DIA

SETMANA

7,90 €

35,30 €

DESCOMPTES
Per a inscripcions de dos o més germans
s’estableixen els descomptes següents:
· 15% en la inscripció del segon.
· 20% en la inscripció del tercer.
· 25% en la inscripció del quart i més.
Beques
Informació a la pàgina 17
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CASALS ESPORTIUS
3

15 anys

Activitats perquè gaudeixin d’un estiu únic
i ple de diversió, fomentant així la pràctica
esportiva d’una manera divertida: activitats
recreatives i aquàtiques, jocs pre-esportius,
tallers didàctics, excursions temàtiques...
DESTINATARIS/ÀRIES
Infants i joves de 3 a 15 anys
(els infants de 3 anys han
d’haver cursat P3 a l’escola)
DATES
Del 29 de juny al 31 de juliol
(ambdós inclosos)
· 1r torn: del 29 de juny al 3 de juliol
· 2n torn: del 6 al 10 de juliol
· 3r torn: del 13 al 17 de juliol
· 4t torn: del 20 al 24 de juliol
· 5è torn: del 27 al 31 de juliol
· 6è torn: del 31 d’agost al 4 de setembre
(aquest torn esta exclòs dins l’oferta de
Tot el casal)
· 7è torn: del 7 al 10 de setembre (aquest
torn esta exclòs dins l’oferta de tot el
casal)
HORARIS
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

*

* Beques i informació a la pàgina 17

ESPAI
Complex Esportiu Municipal i
piscines La Plana.
Complex Esportiu Municipal
Les Moreres.
Parcs d’Esplugues.
Entrada i recollida: CEM La Plana
(Pl. Catalunya)
INFORMACIÓ
Recepció de la instal·lació del
Complex Esportiu Municipal la Plana
· Tel: 93 480 27 18
· www.esplugues.cat
· www.laplana.duetsports.com
Tota la informació i comunicació amb
els pares/mares será mitjançant l’app de
CAMPUS ON, per tant caldrà escriure els
vostres e.mails, clarament.
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INSCRIPCIONS
· Les inscripcions es realitzaran a partir del
15 de juny, a la recepció del Complex
Esportiu Municipal La Plana.
· El pagament es realitzarà en efectiu en el
moment de la inscripció.
CAL PORTAR:
· Fotocòpia de la targeta sanitària
· Fotocòpia del carnet de vacunacions
NOTA:
Si s’anul·la la inscripció 15 dies abans de
l’inici de l’activitat, es retornarà el 100%
de l’import sempre i quan es presenti
informe mèdic queimpedeixi realitzar
l’activitat. Un cop iniciada l’activitat, es retornarà el 50% de l’import de la inscripció,
en cas de malaltia i adjuntant justificant del
metge.
BEQUES
Informació a la pàgina 17
DESCOMPTES
Per a inscripcions de dos o més germans
s’estableixen els descomptes següents:
-5% en la inscripció del segon.
-10% a tots els inscrits de família nombrosa
-30% sobre el preu de l’activitat als abonats i abonades del CEM La Plana (sempre que portin mig any com a abonats).
Els descomptes no seran mai acumulables.

ÍNDEX

15 anys
PREUS
Torns casals

5 torns (del 29/6 al 31/7)

PREU

212,35 €

1r torn

51,42 €

2n torn

51,42 €

3r torn

51,42 €

4t torn

51,42 €

5è torn

51,42 €

6è torn (agost/setembre)

51,42 €

7è torn (setembre)

41,19 €
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CAMPUS ESPORTIUS
3

18 anys

Les entitats esportives d’Esplugues ofereixen
la possibilitat de gaudir d’activitats basades
en el joc i l’esport, així com l’aprenentatge
d’una disciplina esportiva, més enllà dels
aspectes tècnics i tàctics, ja que l’objectiu
prioritari és la pràctica de l’esport de manera
lúdica i divertida.

*

* Beques i informació a la pàgina 17

FUTBOL SALA
EDATS I PLACES
De 4 a 15 anys
60 places
DATES
Del 29 de juny al 31 de juliol
HORARI
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Servei optatiu d’acollida de 8 a 9 h (a partir
de les 8 h a l’exterior de la instal·lació)
Lloc de l’activitat
IES Severo Ochoa
Piscina Parc dels Torrents
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Cal enviar correu electrònic a:
coordinacioaepe@gmail.com

PREUS*
SETMANES

PREU
GENERAL

PREU CLUB
I GERMANS

1 setmana

85 €

80 €

2 setmanes

125 €

115 €

3 setmanes

160 €

145 €

4 setmanes

185 €

170 €

5 setmanes

210 €

190 €

ACOLLIDA

1h

NEN/A

GERMANS

Setmana

15 €

20 €

Dia

4€

6€

* Per persona i setmana.
Obsequi de 2 samarretes i bossa.
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VOLEIBOL

CIÓ

PROMO

18 anys

VOLEIBOL

ó
Tecnificaci

EDATS I PLACES
Nens i nenes nascuts/des
entre 2008 I 2014
40 places per torn

EDATS I PLACES
Nens i nenes nascuts/des
entre 2001 i 2008
40 places

DATES
1a setmana: del 29 juny al 3 juliol
2a setmana: del 6 al 10 juliol
3a setmana: del 13 al 17 juliol
4a setmana: del 20 al 24 juliol
5a setmana: del 27 al 31 juliol

DATES
1a setmana: del 29 juny al 3 juliol
2a setmana: del 6 al 10 juliol
3a setmana: del 13 al 17 juliol
4a setmana: del 20 al 24 juliol
5a setmana: del 27 al 31 julioll

HORARI
MATI: de dilluns a divendres,
de 9 a 13.30 h sense dinar
De 9 a 15 amb dinar
TOT EL DIA: de dilluns a divendres,
de 9 a 17 h
LLOC DE L’ACTIVITAT
IES La Mallola
Piscina Parc dels Torrents

HORARI
TARDA: de dilluns a divendres,
de 16.30 h a 19.30 h

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
clubvoleibolesplugues.com
ORGANITZA
Club Voleibol Esplugues
PREUS
SETMANA

GENERAL

JUGDOR/A
CLUB

MATÍ

100 €

90 €

MATÍ + DINAR

115 €

100 €

TOT EL DIA

150 €

130 €

INCLOU
· Samarreta del campus

LLOC DE L’ACTIVITAT
CEM Les Moreres
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
clubvoleibolesplugues.com
ORGANITZA
Club Voleibol Esplugues
PREUS

SETMANA

JUGADOR/A CLUB

40 €

JUGADOR/A FORA CLUB

60 €

10

ESPLUESTIU 2020

CAMPUS ESPORTIUS / 3

ÍNDEX

18 anys

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
I TRAMPOLÍ
EDATS I PLACES
De 6 a 18 anys
60 places per setmana

PREUS
SETMANA

NO SOCIS

SOCIS

DATES
Del 22 de juny al 31 de juliol

MATÍ

22, 23, 25 i 26 juny

113 €

105 €

HORARI
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h
Servei opcional d’acollida: de 8 a 8.30 h
(4 nens/es mínim 5€/setmana)

1 setmana

141 €

131 €

2 setmanes

274 €

254 €

3 setmanes

406 €

376 €

LLOC DE L’ACTIVITAT
Sala de Gimnàstica Artística del CEM
Les Moreres Aula de formació

4 setmanes

539 €

499 €

5 setmanes

672 €

622 €

INSCRIPCIÓ
· A partir del 15 de juny.
· inscripció on-line:
gimnasticaartisticalesmoreres@gmail.com
DESCOMPTES
5% descompte per germà/ana
10% descompte per segon germà/ana
ORGANITZA
Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres
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18 anys

FUTBOL
CF CAN VIDALET
EDATS I PLACES
De 5 a 15 anys
DATES
Del 29 de juny al 31 de juliol
Del 31 d’agost al al 10 de setembre (matí)
HORARI
De dilluns a divendres,
Matí: de 9 a 13.30 h
SERVEI D’ACOLLIDA:
Matí: de 8 a 9 h (gratuït)
Tarda: 13.30 a 15 h*
LLOC DE L’ACTIVITAT
Camp Municipal de futbol El Molí
(c. Molí, s/n)
INSCRIPCIÓ
· On line: www.cfcanvidalet.com
· I també presencial:
Camp Municipal de futbol El Molí
De dilluns a divendres, de 17h a 20.30h
amb cita prèvia
C. Molí, s/n. Tel. 93 473 14 02
www.cfcanvidalet.com

DESCOMPTES
Descomptes acumulables de fins el 30%
- Socis de l’entitat (-10%)
- Germans (-10% per als 2)
ORGANITZA
Club de Futbol Can Vidalet
PREUS
setmanES

MATÍ

1 setmana

85 €

2 setmanes

165 €

3 setmanes

230 €

4 setmanes

290 €

5 setmanes

340 €

SERVEI ACOLLIDA

Setmana

Dia

8a9h

Gratuït

Gratuït

10 €

5€

13.30 a 15 h*

* Durant la setmana de setembre queda exclós
servei d’acollida de tarda
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FUTBOL
CFA ESPLUGUENC
EDATS I PLACES
De 5 a 16 anys
Places limitades
DATES
Del 29 de juny al 31 de juliol
HORARI
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
SERVEI D’ACOLLIDA:
Matí: de 8 a 9 h
Servei de menjador:
De 14 a 16 h
LLOC DE L’ACTIVITAT
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi
Piscina Parc dels Torrents
INSCRIPCIÓ
Apartir del 15 de juny.
Camp Municipal de futbol Salt del Pi
(dilluns a divendres, de 18 a 20 h)
C. Severo Ochoa, S/N
93 371 75 50
info@cfaespluguenc.com

ÍNDEX

18 anys
DESCOMPTES
-5% Per portar un amic/amiga que no
jugui al club (els dos)
ORGANITZA
CFA Espluguenc
PREUS
SETMANES

PREU

1 setmana

65 €

2 setmanes

120 €

3 setmanes

155 €

4 setmanes

185 €

5 setmanes

205 €

SERVEI MENJADOR

1 dia

10 €

Setmana

40 €

SERVEI ACOLLIDA

Setmana

15 €

Inclou
Activitats multi-esportives, piscina i equipacions per als nens i nenes.
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CASAL DE TEATRE
DE L’AVENÇ
Més enllà de les arts escèniques: jocs teatrals,
disfresses, màscares i titelles. Teatre al carrer,
teatre de llum, clown, cant, jocs tradicionals
i gimcanes.

Tallers de teatre
i teatre musical
Del 6 de juliol fins el 31 de juliol
Les inscripcions poden ser setmanals
Grups màxim de 10 persones
Informació i inscripcions:
Secretaria de L’Avenç a partir del
29 de juny, de 16.30 a 19.30 h
activitats@avencesplugues.cat
L’Avenç Centre Cultural
Carrer Àngel Guimerà, 27-29

ÍNDEX
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Educació en el
Lleure a la Natura
ESPLAI PUBILLA
CASES – CAN VIDALET
COLÒNIES ECA TABIT I ALNITAC
Infants nascuts entre el 2016 - 2011
Lloc: Porxos (Sau)
Dates: Del 13 al 17 de juliol del 2020
Preu: 215 €
CAMPAMENT NUSA-KHAN
Nois i noies nascuts al 2010-2009
Lloc: Els roures ( Ogassa)
Dates: 27 de juliol al 5 d’agost
Preu: 320 €
CAMPAMENT SHYLIKA
Nois i noies nascuts al 2008-2007
Lloc: Els prats (Sau)
Dates: 9 al 18 de juliol
Preu: 320 €
CAMPAMENT CASAL JOVE
Nois i noies nascuts entre el 2006-2003
Lloc: Les feixes (Camarassa)
Dates: 22 al 31 de juliol
Preu: 320 €
COLÒNIES INDI
Nois i noies a partir de 16 anys i adults amb
diversitat funcional
Lloc: Viladoms de Baix. (Castellbell i el Vilar)
Dates: del 3 al 7 d’agost
Preu: 260€

CASAL D’ESTIU
de les Entitats de Lleure Educatiu
Us proposem conèixer Esplugues, la seva
cultura, racons i entitats amb nosaltres.
És el moment de retrobar-nos després del
confinament
T’hi apuntes?
Edats: Infants de P3 a 6è
(tenint en compte el curs 2019-2020)
Dates:
Del 29 al 31 de juliol de 2020
Horaris:
Activitat de matí:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Preus:
Tot el casal: 209 €
(del 29 de juny al 31 de juliol):
Per quatre setmanes: 185 €
Per tres setmanes: 155 €
Per dues setmanes: 116 €
Lloc:
Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
Plaça de la Bòbila, 1.
L’Hospitalet/Esplugues de Llobregat
Tel. 93 438 48 96
Horari d’atenció telefònica
Dimarts, i dijous de 10h a 13h
telèfon 661 64 85 07 (amb whatsApp)
També podeu adreçar-vos per més informació a esplaipubilla@fundesplai.org
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Educació en el Lleure a la Natura

AGRUPAMENT
ESCOLTA ESPLUGA VIVA
Casal d’Estiu Espluga Viva
Les entitats de lleure educatiu d’Esplugues
oferim casals d’estiu per a
Edats:
Infants de P3 a 6è
(tenint en compte el curs 2019-2020)
28 infants
Dates:
Del 29 al 31 de juliol de 2020
Horaris:
Activitat de matí: De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.
Preus:
Tot el casal (del 29 de juny al 31 de juliol):
209 €
Per quatre setmanes: 185 €
Per tres setmanes: 155 €
Per dues setmanes: 116 €
Per una setmana: 65 €
Servei optatiu de menjador: de 14 a 15.30 h
35,70 € per setmana (es realitzaran si hi ha un
mínim de 5 infants).
Lloc:
Espluga Viva
JOC EN FAMÍLIA
Les cases se’ns ha quedat petites per jugar en
família és el moment de compartir amb altres
criatures i seguir creant xarxa i relacions.
T’hi estem esperant!
Dates i horari:
Dimarts i dijous de juny i juliol de 16 a 18 h
Preu:
8 € per dia
Informació i inscripcions:
secretaria@esplugaviva.cat

CAMPAMENTS (per a socis i sòcies)
Els campaments són una oportunitat
única per gaudir de la natura i després
d’estar tants dies tancats a casa.
Respirar l’aire fresc, veure els estels,
escoltar l’aigua del riu i els animalons,
cantar cançons en rotllana.
Campaments d’estiu de l’Agrupament
Escolta Espluga Viva.
Dates:
Del 3 al 9 d’agost
Les unitats de follets, llops i raiers ens
quedarem a la ciutat d’Esplugues i
descobrirem el futur de la humanitat! La
cooperació, l’esperit crític, el treball en
equip i el compromís com aprenentatges
en l’educació en el lleure.
La unitat de pioners i claners marxem
de campaments i fem una ruta! L’esforç,
l’autonomia, la cooperació en assemblea
i la connexió amb la natura enriqueixen
aquests campaments organitzats en gran
part per la unitat d’infants.

Totes les activitats estan subjectes a
les fases de la desescalada i de les
normes previstes per la Generalitat
e Catalunya.
Més informació contactant amb les
entitats de lleure.
www.casalsestiuesplugues.org
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Educació en el Lleure a la Natura

GRUP D’ESPLAI
ESPURNES
CasalS d’Estiu
Us proposem conèixer Esplugues, la seva cultura,
racons i entitats amb nosaltres.
És el moment de retrobar-nos després del confinament.
T’hi apuntes?
Destinataris:
Infants de P3 a 6è
(tenint en compte el curs 2019-2020).
35 infants
Dates:
29 de juny al 31 de juliol de 2020.
Horaris:
Activitat de matí: De dilluns a divendres, de
9 a 14 h.
Preus:
Tot el casal: 209 € (del 29 de juny
al 31 de juliol)
Per quatre setmanes: 185 €
Per tres setmanes: 155 €
Per dues setmanes: 116 €
Per una setmana: 65 €
Servei optatiu de menjador (de 14 a 15.30 h):
35,70 € per setmana (es realitzaran si hi ha un
mínim de 5 infants)
Inscripcions:
www.casalsestiuesplugues.org

ESPAI FAMILIAR
Les cases se’ns ha quedat petites per jugar
en família és el moment de compartir amb
altres companys i companyes i seguir creant
xarxa i relacions. T’hi estem esperant!
Dates i horari:
Dimarts i dijous de juny i juliol
de 16 a 18 h
Preus:
19 €/mes (per un dia a la setmana).
38 €/mes (per dos dies a la setmana).
Informació i inscripcions:
espurnesinfo@fundesplai.org
CASAL SETEMBRE
Dates:
Del 31 d’agost al 10 de setembre de
2020.
Horari:
de 9 h a 14 h (possibilitat de fer matí i
menjador fins a les 15.30 h)
Preu:
65 €/setmana matí (52 € la segona)
100 €/setmana matí + menjador (càtering)
Informació i inscripcions:
espurnesinfo@fundesplai.org
COLÒNIES (per a sòcies i socis)
Destinataris:
P3 a 4t d’ESO
Dates:
11 al 13 de setembre de 2020.
Lloc:
Les Codines (Montsequiu). .
Informació i inscripcions:
espurnesinfo@fundesplai.org
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AJUTS ECONÒMICS
PER A LES ACTIVITATS
D’ESTIU 2020

*

Les sol·licituds de beques
Termini de presentació: Fins el 3 de juliol.
· Formalitzar prèviament la sol·licitud
d’inscripció a l’activitat per a la qual es
demana l’ajut.
· Es podran sol·licitar ajuts econòmics
només per a la inscripció a les activitats
bàsiques i menjador.
Per a més informació i
presentació de sol·licituds
· Via telemàtica:
www.esplugues.cat
· Presencial:
Sol·licitant cita prèvia al Punt d’Atenció
a la Ciutadania
· Tel. 900 300 082
· http://citaprevia.esplugues.cat
· Enviant correu electrònic a:
ajuntament@esplugues.cat

BAREMS ECONÒMICS
RENDA PER CÀPITA ANUAL

SUBVENCIÓ.
ACTIVITATS
SOCIOEDUCATIVES

Fins a 2.828,09 €

90 %

de 2.828,10 € a 3.624,89 €

65 %

de 3.624,90 € a 4.421,69 €

40 %

de 4.421,70 € a 5.218,49 €

25 %

a partir de 5.218,50 €

0%

Davant qualsevol dubte,
truqueu al telèfon: 900 300 082
Segueix-nos: @ajesplugues i
www.esplugues.cat

