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Estem recuperant poc a poc la normalitat, i tot i que la pandèmia encara
ens condiciona, Gavà recupera el pols i les ganes de tirar endavant. I
quan s’apropa l’estiu és hora de preparar tot allò que volem fer quan
acaba el curs escolar. I res millor que aquesta Guia d’Activitats Infantils
i Juvenils per posar fil a l’agulla.
L’Ajuntament i les entitats han tornat a fer un esforç per oferir un
ventall divers de possibilitats per als infants i joves i per a les famílies de
Gavà. És el moment de triar entre un bon grapat de propostes adreçades
a totes les edats. Propostes i algunes novetats destacades, com els
tallers d'estudis assistits i un casal inclusiu. Dues activitats que s'afegeixen al Casal Municipal d'Esports i a l'àmplia oferta de casals esportius
i de lleure, el casal artístic, els tallers de pintura, els cursos d'iniciació a
l'escultura i la música o el campus tecnològic. Totes elles, garantint,
naturalment, el compliment de les mesures sanitàries.
Volem seguir donant resposta a un dret fonamental com és el lleure dels
infants i joves. Volem ajudar les famílies en un moment en què les
activitats d’estiu són encara més necessàries. I perquè ningú es quedi
enrere, incorporem un any més el programa de beques específiques per
a les activitats d'estiu, que se sumen al conjunt d’ajudes que des de
l’Ajuntament oferim en l’àmbit educatiu i que també inclouen el suport
a les activitats extraescolars i a les sortides al llarg del curs escolar.
Enguany, més que mai, vull agrair a totes les entitats i associacions
aquest esforç per adaptar-se a les condicions de cada moment i oferir
amb total seguretat un servei essencial. Ara us toca a vosaltres triar. No
us ho perdeu!

Raquel Sánchez
Alcaldessa de Gavà

ACTIVITATS A L'ABAST DE TOTHOM: PROGRAMA DE BEQUES

Pots demanar-la del 17 de maig al 14 de juny. Cal que presentis la sol·licitud
de forma telemàtica al següent enllaç i, de forma excepcional, amb cita prèvia
a l'Ajuntament de Gavà.

SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN
L’ENTORN ESCOLAR – LÍNIA 5. ACTIVITATS D’ESTIU.
L’import de la beca pot ser de fins a un màxim del 100% del cost de l'activitat
per a un màxim de 5 setmanes i dependrà de la puntuació obtinguda.

Màxim 100% - 5 setmanes, segons puntuació:

Línia 5

Activitats d’estiu

Puntuació

Import màxim

10 punts o més

100%

8-9,99 punts

80%

6-7,99 punts

60%

4-5,99 punts

40%

2-3,99 punts

20%

S'hi poden acollir els infants empadronats a Gavà que tinguin entre 3 i 16 anys
i que estiguin cursant de P3 a 4t d’ESO l’any de la convocatòria.

Les condicions per poder accedir-hi és tenir un nivell de renda de la unitat
familiar inferior als següents ingressos nets:

Nombre de

Llindar màxim

persones/família

1,8*IRSC+1.500,00 €* (MUF-1)

2

15.841,91 €

3

17.341,91 €

4

18.841,91 €

5

20.341,91 €

6

21.841,91 €

7

23.341,91 €

A més del nivell de renda, es valoraran els aspectes següents:
● Estar treballant els dos cònjuges
● Família monoparental
● Tenir més d’un fill en edat escolar (P3 a 4t d’ESO)
● Condicions de discapacitat del beneficiari o germans de més d’un 33%
● Família nombrosa
● Acolliment d’infant
● Necessitat prescrita pels serveis socials
● Haver tingut beca menjador durant el curs escolar de l’any de la
convocatòria en el supòsit que l’activitat escollida disposi de servei de
menjador

SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN
L’ENTORN ESCOLAR – LÍNIA 6. SUPORT INCLUSIÓ EN CASALS D’ESTIU
L’import de la beca pot ser de fins a 400 € per setmana.
El suport l’ha de demanar la família directament.

S’hi poden acollir els infants que tinguin entre 3 i 18 anys que estiguin
empadronats a Gavà, matriculats en una escola d’educació especial o ser
alumnes d’un SIEI a l’escola ordinària i matriculats en una activitat d’estiu en
un centre del municipi i col·laborador amb l’Ajuntament de Gavà.

Es valoraran les necessitats dels infants i els joves, i els recursos necessaris
per poder participar en el casal. Es tindrà en compte la seva:

•

Autonomia

•

Mobilitat

•

Capacitat de relació

•

Grau de discapacitat

•

Altres...

No hi ha un nivell de renda màxim per poder accedir a la convocatòria.

CASAL MUNICIPAL

CASAL ESPORTIU MUNICIPAL
Benvingut estiu! No et deixis perdre l’oportunitat de passar un estiu gaudint
de moltes activitats esportives i recreatives.
Edat: nens i nenes que aquest any hagin cursat de P4 a 6è
Horaris: de 9 a 13.30 hores (no inclou dinar)
Lloc: instal·lacions municipals Zona Esportiva Diagonal (pavelló Jacme March,
Nova Piscina i Estadi la Bòbila)
Dates:
Torn 1 - del 5 al 16 de juliol
Torn 2 - del 19 al 30 de juliol
Preus:
P4 i P5 – 126,40 €/quinzena; primària – 121 €/quinzena
Assegurança de 3 € (en el cas de no estar donat d’alta en cap programa del
Departament d’Esports)
10% de descompte per als germans
Més informació: esports@gava.cat; telèfons: 93 633 35 40 / 93 638 02 49
Inscripcions: a partir del 17 de maig, de forma telemàtica a
https://esportsgava.deporsite.net/

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT
Tallers d’estudi per proporcionar un espai d’acompanyament emocional i
acadèmic a escolars.
Destinataris:
Escolars de 5è i 6è de primària
Escolars de 2n i 3r d’ESO
Calendari
del 28 de juny al 23 de juliol
Activitat:
Docència de matèries instrumentals de cada curs escolar i dinàmiques de
suport emocional
Organització i horaris:
12 grups de 6 escolars cada grup (segons mesures PROCICAT del moment)
3 hores d’activitat diària de dilluns a divendres (9.30 a 12.30 h). Més
concreció segons grup
Preu: Gratuït
Llocs i grups (a confirmar)
1. Casal Municipal de la Gent Gran de Can Tintorer
2. Casal Municipal de la Gent Gran de la Torre Lluc
3. Casal Municipal Nou Sant Jordi
4. Casa de les Famílies
5. Institut El Calamot
6. Institut de Bruguers (per confirmar)
Inscripcions a partir del 21 de juny: CRACK STUDY, Sant Nicasi, 88, local 2,
amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia truqueu al 936624338, o escriviu a
l’adreça electrònica info@crackstudy.com

CASALS D’ESTIU ENTITATS

ESPLAI D'ESTIU - ESPLAI EL MAMUT (ESCOLA JACME MARCH)
La millor idea per a aquest estiu! Vine i participa amb l’Esplai El Mamut de
l’ESPLAI D'ESTIU 2021. Moltes activitats, jocs, tallers, excursions... T’hi
esperem, no t’ho pots perdre!
Dies: del 28 de juny al 30 de juliol
Edat: dels 3 als 12 anys, i joves dels 13 als 16 anys (80 places)
Horari: de 9 a 17 h (inclou servei de menjador).
Servei d’acollida opcional de 8 a 9 h
Preu: des de 85 €/setmana
Descomptes:
- 5% de descompte en el segon fill/a
Organitza: Esplai el Mamut
Informació i inscripcions:
INSCRIPCIONS EN LÍNIA! Més informació a: mamut@fundesplai.org
661 72 85 57 (dimarts i dijous de 17 a 20 h)

CASAL ESPLAI L’AMISTAT (ESCOLA MARCEL·LÍ MORAGAS)
L’estiu és teu! Casal d’estiu en el qual gaudirem fent excursions, esports,
experiments, natura, jocs d’aigua, piscina, jocs de pista, jocs de taula,
gimcanes, racons, dansa, música, teatre, circ i moltes més coses que hauràs
de descobrir. Sempre complint amb els protocols Covid-19.
Edat: de 3 a 14 anys
Dates: del 28 de juny al 23 de juliol
Horaris: de 9 a 14 h, de 9 a 15 h o de 9 a 16.30 h. Servei d’acollida de 8 a 9 h i
de 16.30 a 17.30 h
Preus: de 9 a 14 h, 60 € per setmana (sense dinar); de 9 a 15 h, 75 € (amb
dinar), i de 9 a 16.30 h, 88 € per setmana (dinar i excursions incloses)
Servei d’acollida, 3 € per hora
Preu especial: Paquet de casal + colònies (pregunta-ho a l’entitat)
Organitza: Esplai l’Amistat
Informació i inscripcions: Inscripcions a l'escola Marcel·lí Moragas amb cita
prèvia, també pots trucar al 650 687 454 // 697 92 53 02 o pots escriure un
correu al centre c.e.amistat@hotmail.com

CASAL D’ESTIU “EL+DIVER’S”
Un espai esportiu, de lleure educatiu inclusiu en el qual desenvolupar la seva
creativitat i les seves potencialitats, conviure i gaudir del temps lliure a través
de l’autoconeixement, el respecte a l’altre i l’autonomia individual i grupal.
Som un casal inclusiu. Reconeixem, acollim i donem resposta a les diferents
capacitats i necessitats de tots els participants del casal, adaptant la nostra
planificació i activitats a ells i no a la inversa. Entenem la diversitat com una
font de riquesa i creiem en el dret de totes les persones a gaudir del lleure i
de la socialització.
Edat: de 4 a 14 anys
Dates: del 28 de juny al 23 de juliol
Preu: A concretar (hi ha possibilitat de participar per dies)
Reducció del 10% per a famílies nombroses i monoparentals
Lloc: Institut El Calamot
Organitza: ACCeDE SES GAVÀ & ADISGA, amb el suport de l’Ajuntament de
Gavà i de la Diputació de Barcelona.
Horari: de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h
Servei d’acollida de 8 a 9 h, i de 17 a 18 h
Servei de menjador de 13.30 a 15 h
Informació i preinscripcions: www.accede.cat, casalelmasdivers@accede.cat,
WhatsApp – 601 889 091

ESCOLA MARCEL·LÍ MORAGAS
Activitats lúdiques i esportives. Gran diversió amb tallers, sortides i piscina.
Monitors i monitores amb experiència que faran gaudir els participants i els
formaran en valors.
Edat: nens i nenes de 3 a 12 anys
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol, i del 6 al 10 de setembre
Lloc: Escola Marcel·lí Moragas
Organitza: AMPA de l’Escola Marcel·lí Moragas amb la col·laboració de
l’Associació de lleure Paido.
Horari: de 9 a 14 h, amb possibilitat d’acollida de 8 a 9 h
Preus per setmana: a partir de 60 €
Informació i inscripcions: www.paido.org i a l’AMPA de l’Escola Marcel·lí
Moragas

ESCOLA SALVADOR LLUCH
Casal d’estiu “Els Olimpiascauts”, temàtica basada en els Scouts i les
Olimpíades
En Marc i la Maia són dos germans boy scauts que han perdut el mapa que
els permet tornar a casa; caldrà anar completant activitats per ajudar-los.
Edat: nens i nenes de P3 a 6è de primària
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Lloc: Escola Salvador Lluch
Organitza: AMPA de l’Escola Salvador Lluch
Horari: De 9 a 17 h
Servei d’acollida: possibilitat de 8 a 9 h
Servei de menjador
Preus:
De 9 a 14 h (sense dinar): del 28 de juny al 2 de juliol: 49 €; resta de setmanes
61 €
De 9 a 15 h: del 28 de juny al 2 de juliol: 73 €; resta de setmanes 91 €
De 9 a 17 h: del 28 de juny al 2 de juliol: 76 €; resta de setmanes 108 €
Informació i inscripcions: AMPA de l’Escola Salvador Lluch
https://salvadorlluchampa.wordpress.com/
https://www.monitoresmods.com

AMPA ESCOLA L’ERAMPRUNYÀ
Casal d’estiu amb centre d’interès basat en els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS). La Gaia (la mare terra) presentarà les activitats relacionades
amb l'objectiu de salvar el món. Cada setmana l'acompanyarà un amic nou a
través del qual es treballarà un ODS en particular: salut i benestar, educació de
qualitat, consum responsable, igualtat de gènere, pau i justícia, reducció de les
desigualtats i, finalment, l'aliança per implementar els ODS.
Edat: nens i nenes de P3 a 6è de primària
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Lloc: Escola L’Eramprunyà
Organitza: AMPA de l’Escola L’Eramprunyà amb la col·laboració de la
Fundació Pere Tarrés
Horari: de 9 a 17 h
-De 9 a 13 h (matí)
-De 9 a 15 (matí i menjador)
-De 9 a 17 h (tot el dia amb menjador)
Servei d’acollida: de 7.50 a 9 h
Servei de menjador.
Preus:
- De 9 a 13 h (sense dinar): 61 €
- De 9 a 15 (matí i menjador): 96 €
- De 9 a 17 h (amb dinar): 113 €
- Servei d’acollida: 12 €
Informació i inscripcions:
https://www.peretarres.org/estiu/casals
Atenció telefònica de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h
Reunió de famílies inscrites: 8 de juny, a les 18 h, via
plataforma ZOOM

INSTITUT ESCOLA GAVÀ MAR
Casal d’allò més divertit i engrescador amb activitats esportives, recreatives i
educatives, tot practicant diferents modalitats olímpiques i jocs d’aigua,
racons, manualitats i sortides setmanals.
“Els Jocs Olímpics arriben a Gavà Mar”
Edat: nens i nenes de P3 a 1r d’ESO
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Lloc: Institut Escola Gavà Mar
Organitza: AMPA Institut Escola Gavà Mar amb la col·laboració d’Enjoy Sports
2 BCN, SL
Horari: de 9 a 17 h
-De 9 a 13 h (matí)
-De 9 a 17 h (tot el dia amb menjador)
Servei d’acollida: de 8 a 9 h, i de 17 a 18 h
Servei de menjador.
Preus:
- De 9 a 13 h (sense dinar): 75 €
- De 9 a 17 h (amb dinar): 125 €
- Servei d’acollida a banda
S’aplicarà 5% de descompte per al 2n germà + successius
S’aplicarà 7% de descompte per 3 setmanes d’inscripció
Informació i inscripcions: AMPA de l’Institut Escola Gavà Mar

CASALS ESPORTIUS D’ESTIU DE CLUBS I ENTITATS

VIII CAMPUS D’ESTIU SPORTING GAVÀ
El nostre campus de futbol, a causa de la situació actual, anirà molt dirigit a la
tecnificació individual dels jugadors. Farem sempre activitats amb pilota que
no comportin cap contacte entre els esportistes per minimitzar els riscos.
Edat: per a un aprenentatge més equilibrat i més eficient, les edats dels
participants del campus estaran entre els 5 i els 12 anys.
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Horari: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres
Lloc: camp de futbol municipal de Can Tintorer
Preu: tot el dia 70 € /setmana
Organitza: FC Sporting
Informació i inscripcions: les inscripcions s’hauran de fer aportant tota la
documentació que la Generalitat demana en el seu informe: vacunes, estat
de salut els 14 dies anteriors, declaració responsable signada pels tutors.

CAMPUS ESTIU ESCOLA DE FUTBOL GAVÀ
Campus de tecnificació.
Edat: nascuts del 2005 al 2015
Dates: de 28 de juny al 30 de juliol
Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Lloc: camps de futbol municipal de Can Torelló
Preu: 85 € per setmana. Equipament d’entrenament no inclòs
Organitza: Club Escola de Futbol Gavà
Informació i inscripcions: rlopezadan13@gmail.com
Oficines de Can Torelló

CAMPUS D’ESTIU D’ATLETISME
L’objectiu és donar continuïtat als atletes que fan una pràctica habitual i
perfeccionar el seu estat de forma, i per als infants que no coneguin aquesta
disciplina, apropar-los a aquest esport d’una forma divertida, gaudint de
l’atletisme i de les esplèndides instal·lacions municipals de l’Estadi.
Edat: de 4 a 14 anys
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Horari: de 9 a 14 h (servei d’acollida opcional de 8 a 9 h)
Lloc: Estadi Municipal la Bòbila
Preu: 1 setmana, 60 €; 2 setmanes, 115 €; 3 setmanes, 165 €; 4 setmanes,
220 €; 5 setmanes, 250 €
Organitza: Club d’Atletisme Gavà
Informació i inscripció:
campus@clubatletismegava.com
www.clubatletismegava.com

CASAL ESTIU VÒLEI
Vòlei, jocs, tallers, diversió, més vòlei…
Vine i gaudeix de l’estiu amb el Club Voleibol Gavà.
Si vols aprendre a jugar a vòlei o vols millorar el teu nivell, aquest és el teu
casal.
Edat: de 7 a 15 anys
Dates: del 5 al 23 de juliol
Horari: de 9 a 13.30 hores
Lloc: Pavelló Can Tintorer
Preu: 115 € per setmana. Servei d’acollida de 8 a 9 hores, 4 € per torn
Consulteu descomptes per germans o extres per sortides.
Organitza: Club Voleibol Gavà
Informació i inscripcions: oficines del club als baixos del Pavelló de Can
Tintorer, dimarts i dijous, de 18 a 20 h
Adreça electrònica: clubvoleibolgava@gmail.com
Telèfon de contacte: 616 972 384

CASAL GRATUÏT VÒLEI – Vine a conèixer el voleibol
Vòlei, jocs, tallers, diversió, més vòlei... Vine i gaudeix de l’estiu amb el Club
Voleibol Gavà. Si vols provar un nou esport i aprendre a jugar a vòlei, aquest
és el teu casal.
Edat: de 8 a 12 anys
Dates: del 30 de juny al 2 de juliol
Horari: de 9 a 13 hores. Servei d’acollida de 8 a 9 h
Lloc: Pavelló Can Tintorer
Preu: gratuït (places limitades). Acollida: 4 € per torn
Organitza: Club Voleibol Gavà
Informació i inscripcions: oficines del club als baixos del Pavelló de Can
Tintorer, dimarts i dijous, de 18 a 20 h
Adreça electrònica: clubvoleibolgava@gmail.com
Telèfon de contacte: 616 972 384

CAMPUS TECNIFICACIÓ VOLEIBOL
Tecnificació per a jugadors/es de voleibol. Es faran entrenaments específics
per millorar la teva tècnica i preparar-te per a la nova temporada.
Edat: de 12 a 17 anys
Dates: del 5 al 23 de juliol
Horari: de 17 a 19.30 h
Lloc: Pavelló Can Tintorer
Preu: 40 € per setmana (descompte del 10% pel segon germà o germana)
Organitza: Club Voleibol Gavà
Informació i inscripcions: oficines del club als baixos del Pavelló de Can
Tintorer, dimarts i dijous, de 18 a 20 h
Adreça electrònica: clubvoleibolgava@gmail.com
Telèfon de contacte: 616 972 384

CAMPUS VÒLEI PLATJA
Campus de vòlei platja per a la iniciació i tecnificació d’aquest esport.
Edat: a partir de 12 anys
Dates: de l’1 al 27 de juliol
Horari: opció 1 - de 17 a 18.15 h; opció 2 - de 18.15 a 19.30 h; opció 3 - de
19.30 a 20.45 h; tots els dimarts i dijous
Lloc: zona marítima davant del Restaurant Kauai
Preu: 60 € per setmana
Organitza: Club Voleibol Gavà
Informació i inscripcions: oficines del club als baixos del Pavelló de Can
Tintorer, dimarts i dijous, de 18 a 20 h
Adreça electrònica: clubvoleibolgava@gmail.com
Telèfon de contacte: 616 972 384

CASAL BÀSQUET
Casal d’estiu 2021
Edat: de 6 a 16 anys
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Horari: de 8.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 hores
Lloc: Pavelló i pistes exteriors de la zona esportiva de Can Tintorer
Organitza: Club Bàsquet Gavà
Informació i inscripcions: a través de les xarxes socials, web del Club i equips
del Club

COLÒNIES

COLÒNIES D’ESTIU - ESPLAI EL MAMUT (OGASSA, GIRONA)
Vols gaudir de la gran aventura de les colònies d’estiu? Doncs no t’ho pensis
més i vine amb l’Esplai el Mamut. Organitzarem moltes activitats divertides i
diferents envoltats de natura. No t’ho pots perdre!
Dies: del 20 al 28 de juliol
Edats: de 6 a 16 anys
Preu: 275 € (família sòcia) 300 € (NO socis)
Descomptes:
- 5% de descompte en el segon fill/a
Organitza: Esplai el Mamut
Informació i inscripcions:
INSCRIPCIONS EN LÍNIA! Més informació a mamut@fundesplai.org
661 72 85 57 (dimarts i dijous de 17 a 20 h)

COLÒNIES ESPLAI L’AMISTAT
ANTIC BALNEARI DE ROCALLAURA
Tria la teva aventura. Gaudeix d’uns dies a la natura fent moltes activitats:
jocs d’aigua, piscina, jocs de pista, jocs gegants, jocs de taula, gimcanes,
racons, manualitats, dansa, música, teatre, jocs de nit i moltes coses més que
hauràs de descobrir. Sempre complint amb els protocols Covid-19.
Edat: de 5 a 16 anys (40 places)
Dates: del 25 de juliol a l’1 d'agost
Preu: 380 € no socis. 300 € socis. Hi ha descompte per a germans
Organitza: Esplai l’Amistat
Informació i inscripcions: Inscripcions a l'escola Marcel·lí Moragas amb cita
prèvia , també pots trucar al 650 687 454 // 697 92 53 02 o pots escriure un
correu al centre c.e.amistat@hotmail.com

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES

CASAL ARTÍSTIC E (M)
De la mà dels professionals en arts escèniques de La Roda Produccions,
companyia local i resident a Gavà amb vint anys de trajectòria, els infants i
joves d'entre 6 i 17 anys podran treballar i gaudir de diferents disciplines
artístiques com teatre, cant, dansa, hip-hop, acrobàcies, màscara,
maquillatge, clown, etc. L’objectiu del Casal Artístic és facilitar el contacte
dels infants i joves amb el món del teatre i totes les seves branques. A part de
l'aprenentatge en les matèries artístiques, el casal és una experiència
totalment lúdica per als infants i joves de la nostra ciutat i de tota la comarca.
Els grups es divideixen per edats i tot l'equip del casal són professionals en
actiu de les arts escèniques.
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol / del 30 d'agost al 10 de setembre
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Lloc: Espai Maragall
Preu: 80 € per setmana PLACES LIMITADES!*
* Inscripcions obertes a partir del dilluns 26 d'abril
Participa-hi i passa-t'ho d'allò més bé en la 13a edició del Casal Artístic, el
casal referent de les arts escèniques del Baix Llobregat.
Casal Artístic 2021, l'estiu de les arts escèniques!
+ info: www.larodaproduccions.com i telèfons 676 531 656 / 630 64 39 24.

TALLER DE PINTURA NEUS PINO
Aprofitant els dies de vacances, oferim als nens una gran varietat
de tallers perquè puguin gaudir d'una estona lúdica, creativa i d’aprenentatge
artístic com acrílic, modelat, aquarel·la, pintura tèxtil, ceràmica, impressió...
Dates: del 28 de juny al 2 d’agost
Horaris: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
Preu: 80 € setmana
Edat: A partir de 4 anys
Capacitat limitada segons la normativa Covid-19 vigent
Organitza: Taller de Pintura Neus Pino Passatge de la Rambla, 9, baixos.
Informació i inscripcions: Telèfon 630 379 393 neus_pino@hotmail.com
neuspino@gmail.com

PINTURA D’ESTIU A GAVÀ
Pintura i manualitats
Edat: de 6 a 14 anys
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Preu: 79 € la setmana. La inscripció per a 5 setmanes 375 €
(També del 30 d’agost al 10 de setembre 79 € la setmana)
Material inclòs.
5% de descompte familiar.
Organitza: Acadèmia Belles Arts Francisco Valderrama
CMC American Lake, Castelldefels 11, 1r. Gavà
Informació i inscripcions: La informació i les inscripcions es faran per correu
electrònic bellesartsfcovalderrama@hotmail.com o trucant al 667 578 765.

PINTURA JOVE A GAVÀ
Pintura amb diferents tècniques
Edat: a partir de 14 anys
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 19 h
Preu: 55 € la setmana. La inscripció per a 5 setmanes 255 €.
Material inclòs.
5% de descompte familiar.

Organitza: Acadèmia Belles Arts Francisco Valderrama
CMC American Lake, Castelldefels, 11, 1r. Gavà
Informació i inscripcions: La informació i les inscripcions es faran per correu
electrònic bellesartsfcovalderrama@hotmail.com o trucant al 667 578 765.

CURS D’INICIACIÓ A L’ESCULTURA
Edats: joves i adults a partir de 13 anys
Dates: del 5 al 28 de juliol
Horari: dilluns i dimecres, de 9.30 a 12.30 i de 16 a 19 h
Preu: 290 €
Material inclòs.
Places molt limitades.
Organitza: Estudi d’Art Francisco Valderrama
Guifré el Pelós, 5. Gavà
Informació i inscripcions: La informació i les inscripcions es faran per correu
electrònic bellesartsfcovalderrama@hotmail.com o trucant al 667 578 765.

MATINS MUSICALS JULIOL
Durant els matins de juliol, els vostres fills i filles podran gaudir de la música
tocant tots els instruments de l'escola (bateria, saxo, clarinet, trompeta,
trombó, guitarra, ukulele, piano, violí, violoncel...), a més de fer classe de
cant i dansa per practicar l'afinació i el ritme.
El professorat de l'escola passarà per les aules i ensenyarà a tocar els
instruments de forma lúdica i divertida. No cal tenir nivell musical. Són
activitats dirigides a tots els nens i nenes. Aprendran nocions bàsiques de
diversos instruments en una setmana de Matins Musicals amb un concert
final cada divendres! També hi haurà música en grup, combos de modern,
tallers de percussió, tallers musicals, jocs d'aigua i moltes coses més!
Edat: grups per edats (de P5 a 6è de primària)
Dates: del 28 juny al 30 de juliol de 2021
Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Preu: 70 € setmana (320 € si reserveu les 5 setmanes)
Organitza: AMERICAN LAKE MÚSIC
Informació i inscripcions: https://www.americanlakemusic.com/matins-itardesmusicals/
inscripcio-matins-musicals.html
Carrer de Castelldefels, 11, 2a planta, 08850 Gavà. Telèfon: 610 520 642
www.americanlakemusic.com | info@americanlakemusic.com |
www.facebook.com/americanlakemusic |
https://twitter.com/americanlakemus |
https://www.instagram.com/americanlakemusic/

TARDES MUSICALS JULIOL
Tria entre piano, violí, viola, violoncel, contrabaix, bateria, guitarra, ukulele,
flauta travessera, saxo, clarinet, trompeta, trombó, trompa, bombardí, tuba,
baix elèctric, cant modern, cant líric, llenguatge musical, harmonia moderna.
Vine a fer música!
Cursos d'iniciació per a principiants, intermedis i de perfeccionament. Classes
amb horaris personalitzats.
Dates: del 28 de juny al 23 de juliol de 2021
Horaris: de dilluns a divendres, de 15.30 a 22 h (totes les edats, tots els
instruments. Tria el teu!)
Preus: consulteu-los
Organitza: AMERICAN LAKE MÚSIC
Informació i inscripcions:
https://www.americanlakemusic.com/contacte.html
Carrer de Castelldefels, 11, 2a planta, 08850 Gavà. Telèfon: 610 520 642 o
www.americanlakemusic.com | info@americanlakemusic.com |
www.facebook.com/americanlakemusic |
https://twitter.com/americanlakemus
https://www.instagram.com/americanlakemusic/

CURSOS INTENSIUS D'ESTIU DE MÚSICA
Quan el curs acaba i arriba l'estiu, NO ET QUEDIS A CASA sense fer res!
T'oferim els cursos intensius d'iniciació i/o aprofundiment d'instrument i un
munt d'activitats musicals més.
Dies: del 28 de juny al 30 de juliol
Horaris: de dilluns a divendres, matí i tarda
Preu: consulteu a l'escola
Organitza: AULA DE MÚSICA SOLER
Informació i inscripcions: reunió informativa i reserva de places durant el mes
de juny a l'aula: Carrer de Pau Vergós, 65, baixos.
www.musicasoler.com

ACTIVITATS TECNOLÒGIQUES

CAMPUS I CASALS TECNOLÒGICS
A Codelearn fem diferents tipus d’activitats relacionades amb la programació
i la robòtica dirigides a infants i joves.


Creació de jocs amb RPG Maker



Creació de servidors de Minecraft



Videojocs 2D amb Unity



Roblox Coding



Introducció al disseny web



Introducció al disseny 3D amb TinkerCAD



Creació d'apps per a mòbil amb App Inventor



L´hora del conte (Scracth)



Game Design (disseny de videojocs)

Edats: de 7 a 18 anys
Organitza: Codelearn
Informació i inscripcions: gava@codelearn.cat i als telèfons 660 251 777-93
277 98 12
Més informació: https://codelearn.cat/gava-viladecans/#campus

Aquestes activitats es faran aplicant i respectant les mesures higièniques
i de seguretat establertes per les autoritats.
Consulteu en cada cas les condicions necessàries.

