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Quan acaba el curs és moment de pensar en
el temps que els infants i joves tenen a l’estiu,
per continuar ampliant la seva formació i gaudir
d’activitats d’oci, i també per veure com poden
ocupar aquest període de vacances escolars. Moltes
famílies volen que els seus fills i filles aprofitin aquest temps,
i alhora els suposa un trasbals combinar la seva cura amb el treball.
Conscients d’aquesta doble necessitat, les entitats de lleure, les
AFAs, els clubs, escoles artístiques i l’Ajuntament organitzen un
bon grapat d’activitats per al període d’estiu.
Parlem d’activitats relacionades amb la tecnologia, l’educació, l’art,
la pintura i el dibuix, la dansa i la música, l’esport i el lleure.
Activitats variades i per a tots els gustos, que enguany es podran
gaudir amb normalitat després de dos anys condicionats per la
pandèmia, i que es concreten en casals, colònies i campaments que
garanteixen conèixer entorns diferents i fer nous amics i amigues.
Per posar-ho més fàcil, posem a l’abast de tothom aquesta Guia
d’Activitats Infantils i Juvenils que recull totes les propostes que
volen donar resposta a les vostres inquietuds i interessos.
Important: volem que tothom tingui les mateixes oportunitats i
ningú es quedi exclòs, sigui pel motiu que sigui. Per això,
l’Ajuntament ofereix un programa de beques destinades a les
famílies que més ho necessiten. Així mateix, donem suport a les
entitats per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.
Perquè el temps d’oci és per gaudir-lo però també per aprendre, per
viure Gavà d’una altra manera i per descobrir noves aficions. Per tot
plegat, us animo a triar entre les moltes ofertes d’aquesta Guia i
començar de forma divertida el període estival.
Bon estiu a tots i totes!!!

Gemma Badia
Alcaldessa de Gavà

ACTIVITATS A L'ABAST DE TOTHOM: PROGRAMA DE BEQUES

Pots demanar-la abans del 31 de maig. Cal que presentis la sol·licitud
preferentment de forma telemàtica als següents enllaços o, 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 cinc setmanes i dependrà de la puntuació obtinguda.
Sol·licitud al següent enllaç
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
2

15.935,46 €

3

19.919,33 €

4

23.903,19 €

5

27.887,06 €

6

31.870,92 €

7

35.854,79 €

A més del nivell de renda, es valoraran els aspectes següents:
● Que els dos cònjuges treballin
● 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.
Sol·licitud al següent enllaç

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, excepte la sortida del grup de
primària de tot el dia que inclourà dinar pic-nic)
Lloc: instal·lacions municipals Zona Esportiva Diagonal (pavelló Jacme March,
Nova Piscina i Estadi la Bòbila)
Dates:
Torn 1 - del 4 al 15 de juliol
Torn 2 - del 18 al 29 de juliol
Preus:
P4 i P5 – 126,56 €/quinzena. Primària – 130,34 €/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 3 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 4 al 22 de juliol
Activitat:
Docència de matèries instrumentals de cada curs escolar i dinàmiques de
suport emocional
Organització i horaris:
10 grups de deu escolars cada grup
ALUMNES DE 5è i 6è (4 grups)
1r torn: de 9.30 a 11.30 h
2n torn: d’11.30 a 13.30 h
ALUMNES DE 2n i 3r d’ESO (6 grups)
1r torn: de 9.30 a 11.30 h
2n torn: d’11.30 a 13.30 h
Preu: Gratuït
Més informació: xarxagavaeduca@gava.cat

CASALS D’ESTIU ENTITATS

CASAL D'ESTIU - ESPLAI EL MAMUT (ESCOLA JACME MARCH)
La millor idea per a aquest estiu! Vine i participa amb l’Esplai El Mamut.
Moltes activitats, jocs, tallers, excursions... T’hi esperem, no t’ho pots
perdre!
Dies: del 27 de juny al 29 de juliol
Edat: de 4 a 12 anys, i joves de 13 a 17 anys (80 places)
Horari: de 9 a 14 h (excursió setmanal fins a les 17 h)
Menjador fins a les 15.30 h (opcional). Acollida tarda fins a les 17 h (opcional)
Servei d’acollida matí de 8 a 9 h (opcional)
Preu:


Socis: 70 €/setmana



No Socis: 80 €/setmana

Descomptes:
- 5% de descompte en el segon fill/a
Organitza: Esplai el Mamut
Informació i inscripcions:
INSCRIPCIONS EN LÍNIA: https://forms.gle/MZHXjw7UgCv7kEHP8
Més informació a: mamut@fundesplai.org
661 72 85 57 (dimarts i dijous, de 17 a 19 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 pistes, jocs de taula,
gimcanes, racons, dansa, música, teatre, circ i moltes més coses que hauràs
de descobrir. T'hi esperem!
Edat: de 3 a 15 anys
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Horaris: de 9 a 14 h, o de 9 a 16.30 h. Acollida de 8 a 9 h, i de 16.30 a 17.30 h
Preus: de 9 a 14 h, 75 € per setmana (inclou dues sortides fins a les 16.30 h i
sense dinar). De 9 a 16.30 h, 95 € per setmana (dinar i sortides incloses)
Servei d’acollida, 4 € per hora
Organitza: Esplai l’Amistat
Informació i inscripcions: inscripcions a l'escola Marcel·lí Moragas, els
dissabtes de 16 a 18.30 h. O bé en línia a c.e.amistat1989@gmail.com
Més informació al 609 05 57 17

CASAL D’ESTIU “EL+DIVER’S”
Un espai esportiu, de lleure educatiu inclusiu en el qual desenvolupar la
creativitat i les 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 en el casal. Adaptem 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.
Edat: de 4 a 14 anys nens i nenes sense NEE, i de 4 a 17 nens i nenes amb NEE
Dates: del 27 de juny al 22 de juliol
Preu: Per concretar (hi ha possibilitat de participar-hi 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 14 h, o de 9 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

Preinscripcions per a nens i nenes amb NEE info@adisga.com o WhatsApp –
687 741 231

ESCOLA MARCEL·LÍ MORAGAS
Activitats lúdiques i esportives a l'escola Marcel·lí Moragas. Gran diversió
amb tallers, sortides. Monitors i monitores experimentats i que faran gaudir
els participants, així com es formaran en valors. Centre d’interès: els
mundials esportius (varietat de diferents esports).
Edat: nens i nenes de 3 a 12 anys
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
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:
Preu setmanal casal: 65 €, de 9 a 14 h
Preu setmanal acollida: 15 €, de 8 a 9 h
Descompte de 10% per inscripció de més de quatre setmanes
Descompte de 5% per germans
Ofertes no acumulables
Informació i inscripcions:
www.paido.org i a l’AMPA de l’Escola Marcel·lí Moragas

ESCOLA SALVADOR LLUCH
Casal ludicoesportiu d’estiu a l'escola Salvador Lluch. Entorn de la temàtica
"agència de detectius", fomentarem les activitats fisicoesportives, la
creativitat, la cooperació, les relacions grupals, els valors, i molt més! Tot això
assegurant plena diversió mitjançant jocs, dinàmiques i diferents tallers o
activitats. A més, tindrem sortides a la piscina, al canal olímpic, etc.
Edat: nens i nenes de P3 a 6è de primària
Dates: del 27 de juny al 29 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: (preus per setmanes)
Una setmana: 64 €. Dues setmanes: 121 €. Tres setmanes: 177 €. Quatre
setmanes: 232 €. Cinc setmanes: 286 €
De 9 a 15 h: (preus per setmanes)
Una setmana: 95 €. Dues setmanes: 181 €. Tres setmanes: 265 €. Quatre
setmanes: 347 €. Cinc setmanes: 425 €
De 9 a 17 h: (preus per setmanes)
Una setmana: 112 €. Dues setmanes: 214 €. Tres setmanes: 312 €. Quatre
setmanes: 407 €. Cinc setmanes: 498 €
Acollida de 8 a 9 h:
Un dia: 3,5 € per dia. Cinc dies: 15 €
Descomptes:
5% per germà
Informació i inscripcions: AMPA de l’Escola Salvador Lluch
Les inscripcions es podran fer a través de la pàgina web, enviant digitalment
el document d'inscripció via Gmail o WhatsApp i també es podran demanar
presencialment a l'escola Salvador Lluch
Data límit d'inscripcions: 23 de maig
monitoresmods.com
622 63 45 86
rubenlucasladeras@gmail.com

INSTITUT ESCOLA GAVÀ MAR
El centre d’interès d’aquest any és “Donem la volta al món amb Gavi”
Acompanyats per la mascota Gavi, anirem passant pels diferents continents:
Àsia, Àfrica, Amèrica, Europa i Oceania.
Cada setmana coneixerem les tradicions, cultures, activitats i esports més
engrescadors de cada continent.
Edat: nens i nenes de P3 a 1r d’ESO
Dates: del 27 de juny al 29 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
Servei de menjador
Preus:
- De 9 a 13 h (sense dinar): 80 €
- De 9 a 17 h (amb dinar): 130 €
- Servei d’acollida a banda
S’aplicarà un 5% de descompte per al segon germà + successius
S’aplicarà un 7% de descompte per tres setmanes d’inscripció
Informació i inscripcions: AMPA de l’Institut Escola Gavà Mar

CASALS ESPORTIUS D’ESTIU DE CLUBS I ENTITATS

CAMPUS D’ESTIU D’ATLETISME
L’objectiu principal d’aquest projecte és doble. D’una banda, donar
l’oportunitat als atletes que ho vulguin de continuar practicant aquest esport
durant el mes de juliol per tal de perfeccionar el seu estat de forma. D’altra
banda, donar a conèixer a tots els infants i jovent de Gavà què és i com és de
divertida la pràctica de l’atletisme, així com el fet de gaudir de les esplèndides
instal·lacions municipals de la Bòbila.
Edat: de 4 a 14 anys
Dates: del 27 al 30 de juny, i de l’1 al 29 de juliol
Horari: de 9 a 14 h (servei d’acollida opcional de 8 a 9 h)
Lloc: Estadi Municipal la Bòbila
Preu: Una setmana, 60 €. Dues setmanes, 115 €. Tres setmanes, 165 €.
Quatre setmanes, 220 €. Cinc setmanes, 250 €
Cada setmana es farà alguna sortida, que no està inclosa en el preu.
Organitza: Club d’Atletisme Gavà
Informació i inscripció: A partir del 10 d’abril i fins al 15 de juny o esgotar les
places. Presencialment a la Secretaria del Club d’Atletisme Gavà, a la Bòbila

IX CAMPUS D’ESTIU SPORTING GAVÀ
El nostre campus de futbol 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 27 de juny al 29 de juliol
Horari: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres
Lloc: camp de futbol municipal de Can Tintorer
Preu: tot el dia 90 € /setmana
Organitza: FC Sporting

Informació i inscripcions: Per inscriure-s’hi, s’haurà d’aportar tota la
documentació que la Generalitat demana en el seu informe: vacunes i
declaració responsable signada pels tutors

CAMPUS ESTIU ESCOLA DE FUTBOL GAVÀ
Campus de tecnificació.
Edat: nascuts del 2006 al 2017
Dates: de 27 de juny al 21 de juliol
Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Lloc: camp de futbol municipal de Can Torelló
Preu: 85 € per setmana
Organitza: Club Escola de Futbol Gavà
Informació i inscripcions: oficines de Can Torelló

CASAL D’ESTIU CB GAVÀ 2022
Casal d’estiu dirigit a nens i nenes entre 4 i 14 anys, en què es faran activitats
de joc enfocades al bàsquet i també es practicaran activitats multiesportives.
Es faran sortides setmanals a la platja i activitats lúdiques.
Edat: de 4 a 14 anys
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Horari: de 9 a 13.30 h (acollida 8.30 h, recollida fins a les 14 h)
Lloc: zona esportiva municipal de Can Tintorer
Preu: Socis 80 € setmana. No socis 90 € setmana
Organitza: Club Bàsquet Gavà
Informació i inscripcions: Club Bàsquet Gavà
Rambla Pompeu Fabra, 144, casal@basquetgava.cat
Telèfons: 93 662 46 91 i 681 340 897. Inscripcions a www.basquetgava.cat

CASAL D’ESTIU CB GAVÀ 2022
Casal d’estiu dirigit a nens i nenes entre 8 i 14 anys, en què es faran activitats
enfocades a la millora tècnica i d’iniciació al bàsquet.
Edat: de 8 a 14 anys
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: zona esportiva municipal de Can Tintorer
Preu: socis 50 € setmana. No socis 55 € setmana

Organitza: Club Bàsquet Gavà
Informació i inscripcions: Club Bàsquet Gavà
Rambla Pompeu Fabra, 144, casal@basquetgava.cat
Telèfons: 93 662 46 91 i 681 340 897. Inscripcions a www.basquetgava.cat

CASAL DE TECNIFICACIÓ CS3 D’ESTIU
Casal de tecnificació de futbol sala de la nostra entitat
en què tindreu lloc per al perfeccionament de la tècnica del jugador de futbol
sala sota la metodologia i assessorament d’un equip qualificat amb
entrenadors titulats. Consisteix en una tecnificació que busca completar la
formació durant el període de vacances d’estiu. Els entrenaments tenen una
durada de cinc hores al dia en què es treballa tota la tècnica individual de
cada jugador.
Està dirigit a nens i nenes de 5 a 15 anys, d’altres escoles, clubs i també
jugadors i jugadores del club.
Edat: de 5 a 15 anys
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: pistes esportives Marcel·lí Moragas
Preu: 75 € setmanal
Oferta de descompte per tres setmanes de -20 €, quatre setmanes -30 €, i
cinc setmanes -50 €
Organitza: Club Esportiu Sala Tr3s Gavà
Informació i inscripcions: inscripcions en línia a la pàgina web oficial,
www.salatr3sgava.es. Adreça electrònica, info@salatr3sgava.es. Telèfon, 664
261 796

CASAL D’ESTIU DE BEISBOL I SOFTBOL 2022
Edat: de 6 a 15 anys
Dates: del 4 al 15 de juliol
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Can Torelló (camp de beisbol)
Preu: consulteu-lo amb l’entitat
Organitza: CBS Gavà
Informació i inscripcions: Oficina camp, xarxes i fulls de mà

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ GIMNÀSTICA RÍTMICA
Vine a gaudir al nostre campus d’estiu de tecnificació de rítmica amb totes les
mesures de seguretat covid durant els mesos de juny i juliol.
Si t’agrada la rítmica, no t’ho pensis i vine a passar l’estiu a un club de qualitat
i confiança.
Grups per nivells d’iniciació i competició. Aprendràs: iniciació a la gimnàstica
rítmica i al ball, tècniques de coreografia, elasticitat i maneig d’aparells.
Exhibicions setmanals per a les famílies.
Tallers, sortides, piscina, masterclass i moltes més sorpreses!
No t’ho perdis!
Edat: de 4 a 14 anys
Dates: del 28 de juny al 28 de juliol
Horari: de 8 a 14 h o de 9 a 17 h
Lloc: zona esportiva municipal de Can Tintorer
Preu: 68 € setmana, de 9 a 14 h. 112 € setmana, de 9 a 17 h
Acollida matinal 5 €/setmana
Descompte del 10% per inscripció de les quatre setmanes. Descompte del
10% per germà en contractar tres o més setmanes de cada nen. Els
descomptes no són acumulables. Descompte per germans en contractar dues
o més setmanes. Preu especial paquet quatre setmanes
Organitza: Club Esportiu CCR
Informació i inscripcions: www.esportiuccr.org
psupervia@esportiuccr.org //info@esportiuccr.org // 640 602 095
Horari d’atenció a les famílies, de dilluns a divendres, de 16.30 a 18 h

CASAL D’ESTIU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA GAVÀ
Si no sabeu què fer aquest estiu i voleu viure una experiència inoblidable, no
ho dubteu! Aquest és el teu casal!
A part de fer gimnàstica rítmica, farem jocs d’aigua, sortides a l’aire lliure,
platja, etc.
T’ensenyarem tècniques del maneig dels aparells i a ballar. Farem tallers de
maquillatge i pentinats. Dissenyarem mallots... Serà molt divertit!
Grup d’iniciació: Iniciació a la gimnàstica rítmica, presa de contacte amb
aparells, tallers, balls i molt més...
Grup tecnificació o competició: perfeccionar l’esport, tècnica específica,
tècnica corporal, flexibilitat, preparació física, tècnica d’aparells, tallers, balls i
molt més...
Edat: de 4 a 18 anys
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Lloc: zona esportiva municipal de Can Tintorer
Preu: Una setmana: soci 70 €. No soci 80 €
Dues setmanes: soci 115 €. No soci 125 €
Tres setmanes: soci 160 €. No soci 170 €
Quatre setmanes: soci 200 €. No soci 210 €
Cinc setmanes: soci 240 €. No soci 250 €
Organitza: Club Rítmica Gavà
Informació i inscripcions: per a més informació podeu enviar un correu
electrònic a info@clubrtimicagava.com o bé trucar al telèfon 635 361 666

COLÒNIES I CAMPAMENTS

CAMPAMENTS SANT QUIRZE DE BESORA 2022
Què fem? Els campaments fomenten la convivència del grup durant uns dies d'agost
en contacte amb la natura i els companys. Permeten gaudir del riu i de l'aire fresc tot
fent activitats, tallers, jocs, dinàmiques i excursions. Aquest any hem reduït els dies
de base: seran 6. El grup de mitjans (AiT) faran una ruta de 4 dies, i el grup gran
d'itinerant una ruta de 8 dies.
On: Aquest any anirem al terreny El primer racó (Acampades El Solà, Sant Quirze de
Besora).
Edats:
 Base: nascuts entre el 2015-2011
 AiT: nascuts entre el 2010 i 2008
 Itinerant: nascuts entre 2007-2005

Dates:
 Base: de l'1 al 6 d'agost
 Anar i tornar: del 30 de juliol al 6 d'agost
 Itinerant: del 30 de juliol al 6 d'agost

Preu:
 Base associats a l'entitat: 165 €. Base no associats a l'entitat: 200 €
 AiT associats a l'entitat: 200 €. Base no associats a l'entitat: 235 €
 Itinerant (exclusiu associats): Federats, 220 €. No federats, 235 €

Places:
 Campament base: 25 places
 Campament AiT: 15 places
 Campament itinerant: 15 places

Organitza: Unió Muntanyenca Eramprunyà
Informació i inscripcions: carrer de Salvador Lluch,6, 2n. Tel. 93 662 01 24. Adreça
electrònica, casalcampamentsume@gmail.com.
Web https://infantiljuvenilume.wixsite.com/umegava/campaments
Horari d’atenció: dimecres i divendres, de 19 a 21 h
Inscripcions: 4 i 6 de maig

CAMPAMENTS ROC DEL MIGDIA (OSCA)

Viu la natura amb el Roc del Migdia.
EDAT: de 6 a 21 anys
Dates: 30 de juliol al 6 d’agost
Preu: 150-200 € (aproximadament) + assegurança
Lloc: Griebal scout centre, Osca
Informació i inscripcions: diumenges, de 17 a 19 h, a l’Agrupament Escolta Roc del
Migdia, carrer Raval de Molins, 36
Tel. 631 15 29 67 – rocdelmigdia@gmail.com

COLÒNIES D’ESTIU - ESPLAI EL MAMUT (MONTESQUIU, 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 25 al 31 de juliol
Edats: de 6 a 17 anys
Preu:


Socis: 280 €



No Socis: 305 €

Descomptes:
- 5% de descompte en el segon fill/a
Organitza: Esplai el Mamut
Informació i inscripcions:
INSCRIPCIONS EN LÍNIA: https://forms.gle/MZHXjw7UgCv7kEHP8
Més informació a: mamut@fundesplai.org
661 72 85 57 (dimarts i dijous, de 17 a 19 h)

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES

CASAL ARTÍSTIC Espai (Maragall)
Els infants i joves d'entre 6 i 17 anys (nascuts entre el 2004 i el 2016) 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 27 de juny al 29 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Lloc: Espai Maragall
Preu: 80 € per setmana
* Inscripcions obertes a partir del dilluns 25 d'abril (places limitades)
Participa-hi i passa-t'ho d'allò més bé a la 14a edició del Casal Artístic, el
casal referent de les arts escèniques del Baix Llobregat.
Casal Artístic 2022, l'estiu de les arts escèniques!
+ info: www.larodaproduccions.com i telèfons 676 531 656 / 630 64 39 24

COLÒNIES ARTÍSTIQUES
De la mà dels professionals en arts escèniques de La Roda Produccions,
companyia local i resident a Gavà amb més de vint anys de trajectòria, tornen
les Colònies Artístiques.
Les Colònies Artístiques van destinades a infants i joves d'entre 8 i 18 anys
(de 3r a 2n batx.). Combinen les arts escèniques sense deixar de banda el
lleure. Tallers de teatre, improvisació, cant, dansa... barrejat amb jocs de nit,
jocs de cucanya, jocs d'aigua, piscina... i moltes sorpreses més per descobrir
durant una setmana intensa!
Activitats, lleure, noves experiències i noves amistats. Un escenari
immillorable per gaudir de la natura, aprendre de la convivència i potenciar
l'autonomia personal. Desconnecteu els mòbils, l'espectacle està a punt de
començar!
Dates: de l'11 al 17 de juliol
Arribada a la casa el dia 11, a les 10 h
Recollida a la casa el dia 17, a les 18 h
Lloc: Cal Mata, Saifores
Preu: 425 €
*5% de descompte aplicable a famílies nombroses, monoparentals i
germans/es
+ info: www.larodaproduccions.com i telèfons 676 531 656 / 630 64 39 24
També podeu visitar el nostre Instagram:
https://www.instagram.com/coloniesartistiqueslaroda/

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. Treballaran acrílic, modelat, aquarel·la, pintura tèxtil, ceràmica,
impressió...
Dates: del 4 al 29 de juliol
Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Preu: 80 € setmana

Organitza: Taller de Pintura Neus Pino. Passatge de la Rambla, 9, baixos
Informació i inscripcions: Telèfon 630 379 393. A/e neus_pino@hotmail.com
neuspino@gmail.com

PINTURA D’ESTIU A GAVÀ 2022
Pintura i manualitats
Edat: de 6 a 14 anys
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Preu: 81 € la setmana. La inscripció per a cinc setmanes 385 €
(També del 29 d’agost al 9 de setembre, 81 € la setmana)
Material inclòs
5% per a cada membre del nucli familiar inscrit
Organitza: Acadèmia Belles Arts Francisco Valderrama
CMC American Lake, c. 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 AL BAIX RELLEU 2022
Tècnica escultòrica
Edats: joves i adults a partir de 13 anys
Dates: del 4 al 27 de juliol
Horari: dilluns i dimecres, de 9.30 a 12.30 i de 16 a 19 h
Preu: 295 €
Material inclòs
Places molt limitades
Organitza: Estudi d’Art Francisco Valderrama
C/ 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 d’un casal ple
d’activitats variades amb la música com a eix principal. Tindran l’oportunitat
d’experimentar amb 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 casal és ple d’activitats lúdiques i divertides per poder desconnectar del
curs i gaudir d’un juliol diferent.
L’equip de monitors de l'escola s’implica al màxim en totes les activitats i fan
que els infants se submergeixin en aquest dia a dia encantador, musical i
festiu.
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! Prepareu-vos per a un
juliol de 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 27 juny al 29 de juliol de 2022
Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Preu: 75 € setmana (356 € si reserveu les cinc setmanes)
Organitza: AMERICAN LAKE MÚSIC
Informació i inscripcions: https://www.americanlakemusic.com/matins-itardes-musicals/inscripcio-matins-musicals-2022.html
C/ 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
Vols gaudir de la música al juliol? Tant per als que ja esteu aprenent un
instrument durant el curs com per als que voleu començar ara a l’estiu, que
és quan disposeu de més temps i provar si us agrada, teniu aquesta magnífica
opció durant les tardes de 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
individuals amb horaris personalitzats. No et perdis l’experiència!
Dates: del 27 de juny al 22 de juliol de 2022
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/matins-itardes-musicals/inscripcio-tardes-musicals-2022.html
C/ 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 s’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 27 de juny al 29 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, c/ Pau Vergós, 65, baixos
www.musicasoler.com

ACTIVITATS TECNOLÒGIQUES

CASAL CODELEARN ESTIU 2022
Del 27/06 al 01/07
De 9 a 13 h. Crea el teu Pokemon amb Scratch (nou)
De 16.30 a 19.30 h. Introducció al mètode Codelearn
Preu no alumnes 98 €
Del 4/7 al 8/7
De 9 a 13 h. Roblox Studio (nou)
De 15 a 19 h. Videojocs multijudador Unity
Edat mínima 12 anys
Del 11/7 al 15/7
De 9 a 13 h. Videojocs per a mòbil amb RPG MAKER (nou)
De 15 a 19 h. Servidors Minecraft
Del 18/7 al 22/7
De 9 a 13 h. Creació de Mods en Minecraft
De 15 a 19 h. Programació a Minecraft amb Scriptcraft i Impressió 3D (nou)
Preu dels casals
Alumnes 104 €. No alumnes 130 €. Llicencia Minecraft 24 €
25 € de descompte venda anticipada abans del 15 de Maig.

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.

Amb el suport de:

