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la platja és un 
aliat, no una
competència

Casals
d'estiu

No estar-se quiet a casa i fer 
comunitat de dilluns a divendresi

Els estius han canviat i hi ha una àmplia oferta per escollir

 Els estius han canviat per complet respecte el que 
eren dècades enrere. La gent d'una certa edat associa 
les vacances a marxar durant moltes setmanes fora, 
si es tenia un poble o segona residència, cap allà. En 
alguns casos fi ns a tres mesos. Setmanes plenes de 
dies en els quals, en general, no es feia pas res. Si no 
es tenia poble ni segona residència, com passa en 
molts casos, a casona. Quiets, quasi parats. Els que 
tenim la sort de ser costaners, a la platja. I com que 
també tenim la serralada prelitoral a tocar, sempre 
podem buscar l'ombra de la natura, tot i que a l'estiu 
aquesta va ben cara. Així eren els estius abans. Ara no.

Els estius són, pels nostres fi lls i joves, una fi nes-
tra plena de possibilitats. Són dies que donen per a 
fer moltes coses i sobretot estan plens d'ofertes, en 
forma de cursos, casals, campus, colònies i campa-
ments amb els quals els centres educatius, espor-
tius i de lleure poden fer que siguin setmanes per 
guardar en el record.

Ara, superada la primera onada de calor de la tem-
porada, toca escollir què faran els nanos d'aquí a un 
mes. Amb qui aprofi taran l'estiu, fent comunitat, 
sense parar de créixer com a persones.
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Sortides, piscina o 
parcs aquàtics, volem 

aigua que fa calor!
La majoria d'activitats d'estiu s'adapten a 

la climatologia pròpia

 Tot i que els casals tenen el camp base en instal-
lacions esportives o escolars, tots ells són consci-
ents que a casa nostra a l'estiu no es tolera gaire bé 
estar-se moltes hores tancats entre quatre parets, a 
l'estiu amb la calor que fa.

A l'aigua!

Per això, en molts casos, dins els programes d'ac-
tivitats dels diferents casals i campus hi ha sortides 
a l'aigua. A la platja o a la piscina, a un riu en una 
sortida o en uns campaments o a parcs aquàtics, 
que sempre agraden. D'aquesta manera els petits es 
refresquen i a la vegada carreguen piles per seguir 
amb les activitats en ple juliol.

la platja és un 
aliat, no una
competència

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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170 € tot inclòs De 3 a 16 anys
Inscripcions del 29 de maig al 2 de juny
al C. d’en Moles 27-29, de 18 a 20h 
 /lolladegrills.esplai @LOlladegrills olladegrills@hotmail.com
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No és un quart 
trimestre, però et pot 

ajudar en molts 
primers

L'estiu és un període perfecte per a com-
pletar la nostra formació

 "Estudiar? Si ja ha passat Sant Joan!" hem dit, sentit 
i pensat tots en alguna ocasió. La calor apreta, l'esco-
la ja s'ha acabat i en un panorama on la platja o les 
hores lliures són la mar de llamineres, qui pot pen-
sar a estudiar? Doncs dedicar una part de l'estiu –les 
vacances escolars són molt llargues!– a la formació, 
és una idea boníssima de rendibilitat assegurada a 
mitjà termini. Ningú està parlant d'un quart trimes-
tre, ni de bon tros. Però per què no dedicar una part 
d'hores al dia a perfeccionar el nostre coneixement. 
Anglès, música, arts plàstiques, càlcul. D'opcions 
n'hi ha tantes com es vulgui i si dediquem part del 
juny i el juliol a completar el nostre coneixement al 
respecte ho notarem, oi tant, al setembre.

CASALS D'ESTIU
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I és que els programes d'estudi s'adapten a les ca-
racterístiques concretes de l'estiu i, jugant amb un 
ritme intensiu de classes i horaris, podem treure 
molt de suc de poques setmanes.

Treure's un títol

I és que aquesta accelerada de cinc setmanes pot 
servir-nos per treure'ns un títol que des-
prés ens singularitzi o ens faci guanyar 
títols, ens pot servir precisament per 
tastar àmbits acadèmics davant els 
quals tinguem dubtes d'especialitza-
ció en un futur o, en cas de necessitat, 
funcionar de reforç per a les sempre 
temudes recuperacions de setembre, 
que amenacen sempre.

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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Esplais i caus: dues 
peces clau del món 

del lleure
Durant l’estiu els diversos 

Agrupaments Escoltes i 
Centres d’Esplai de la ciutat 

organitzen casals d’estiu, co-
lònies i campaments, però no 

és aquesta l’única tasca que 
realitzen

 Les activitats d’estiu són només 
la continuïtat del que ja porten a 

terme durant el curs escolar: activi-
tats i taller els dissabtes, excursions i 

sortides de cap de setmana, trobades 
de lleure i molt més.

Els diversos centres realitzen una tasca bàsica pels 
infants i joves de la ciutat perquè brinden als nens i 
nenes la possibilitat d’adquirir nous valors i els per-
meten viure experiències que a l’escola o a la seva 
llar no poden experimentar. Concretament Mataró 
compta amb una dotzena d’esplais i caus repartits 
en els diversos barris, tres d’ells són Agrupaments 
Escoltes (l’Arrels, l’Antoni Comas i La Soca), sis cen-
tres d’esplai (el CRAJEC, el Garbí, el Rabadà, La Tribu, 
l’Olla de Grills i l’Erol) i tres Associacions de Lleure 

la taula
d'entitats del 

lleure els uneix
(l’Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t, l’Associa-
ció Pamayuga i l’Associació Mà Oberta - Cor Obert). 
L’any 2015 va néixer la Taula d’Entitats de Lleure on, 
per primera vegada, tots els centres d’educació en el 
lleure van unir-se per realitzar activitats conjuntes i  
compartir experiències i coneixements .

CASALS D'ESTIU
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la taula
d'entitats del 

lleure els uneix

Casals escolars: 
seguir a l'escola 

després de Sant Joan
Aquest any s'organitzen un total de 

18 Casals d'Estiu, els preus dels quals 
oscil·len entre els 140 euros i els 

190 euros per tot el casal

  La majoria de centres d'educació infantil i primària 
organitzen casals entre la fi nalització del curs i 
la penúltima setmana de juliol, enguany 
concretament entre el 26 de juny i el 21 
de juliol. En aquest cas, els centres de-
signen un o diversos directors de lleure 
que seleccionin i organitzin un equip de 
monitors per dinamitzar el Casal d'Estiu 
i preparin un gran ventall d'activitats, 
gimcanes, jocs, sortides i molt més.

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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El Casal d’Estiu del 
centre de Mataró 

ja està a punt
El Casal d’Estiu de Sant Jo-

sep torna aquest any amb 
més força que mai. Ho fa or-
ganitzat per l’Associació de 
Pessebristes i Casal de Va-
cances amb la col·laboració 
de l’Escola de música mo-

derna Treset i amb el suport 
de l’Ajuntament al mateix 

Pati de la Residència. 

 És el casal d’estiu del centre de la ciutat dirigit a 
nens i nenes de 3 a 14 anys i que s’allargarà del 26 de 
juny al 21 de juliol. Tothom hi és benvingut i, de fet, 
tot i que l’horari comença a les 9 del matí i s’allarga 
fi ns a la una del migdia es poden sol·licitar perma-
nències així com menjador abans no reprendre les 
activitats a les 3 de la tarda fi ns a les 5.

Marineland i 50 activitats més

 D’entre les activitats més habituals al llarg del Casal 
en destaca una per excel·lència: Marineland. Tots els 
nens i nenes podran gaudir d’aquesta visita al parc 
aquàtic, zoo marí i delfi nari, participar dels espec-
tacles i les piscines i veure de ben a prop lleons de 

mar, lloros i dofi ns. A més d’aquesta sortida, cada 
setmana es faran jocs d’aigua i platja, excursions, 
tallers i infi nitat de jocs que ja estan preparats per 
l’arribada de tots els nens.

 En la darrera edició el Casal d’Estiu es va tractar la 
temàtica "Els Pirates", com a eix central de tot el ca-
sal. Enguany la temàtica és “La màquina del temps” 
a través de la qual coneixerem diferents personat-
ges (romans, modernistes, gent del futur...) i viurem 
moltes aventures en format de Gimkanes, jocs tradi-
cionals, manualitats i una bona rua. El preu de tot el 
casal complert és de 180 euros tot i que s’ofereix la 
possibilitat de fer mitja jornada per 140 euros pagar 
cada setmana individualment per 55 euros.

 

CASAL D’ESTIU
DIBUIX  PINTURA  FANG  MANUALITATS
INSCRIPCIONS OBERTES!
Del 26 de Juny
al 28 de juliol
de 10 a 13h.

Camí Fondo, 4 · Mataró · lospequesdelapedrera@gmail.com · tel. 685 975 120

Per setmana
amb material inclòs.45€

PEDRERA
ESCOLA BELLES ARTS

CASALS D'ESTIU
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Les arts plàstiques 
també tenen 
el seu casal a 

Belles Arts Pedrera 
Els nens també tocaran les arts visuals, 

escèniques o les manualitats

 L'Escola de Belles Arts Pedrera organitza un any 
més un exemple de Casal d'Estiu dedicat a les arts 
plàstiques. Es tracta d'un programa que es basa en 
multiplicitat d'activitats apostant perquè siguin di-
ferents del corrent, divertides i didàctiques, ideals 
per als amants de les arts visuals, les arts escèniques, 
la plàstica i les manualitats. És una opció ideal per a 
aquells nens i nenes amb grans dosis d'imaginació, 
amants de Visual i Plàstica. 

Al llarg del Casal d'estiu es tocarà dibuix i pintura, 
murals, fang, estampació sobre diferents suports, 
teatre (creació de situacions teatrals, construcció de 
decorats i representació d'obres setmanals), i. mol-
tes altres sorpreses. El Casal d'Estiu de Belles Arts 
Pedrera és sempre diferent i assegura la diversió de 
tots aquells que hi prenguin part. 

Del 26 de juny al 28 de juliol

El Casal es farà de dilluns a divendres, de 10 a 15 h, 
del 26 de Juny al 28 de Juliol.

CASAL D’ESTIU
DIBUIX  PINTURA  FANG  MANUALITATS
INSCRIPCIONS OBERTES!
Del 26 de Juny
al 28 de juliol
de 10 a 13h.

Camí Fondo, 4 · Mataró · lospequesdelapedrera@gmail.com · tel. 685 975 120

Per setmana
amb material inclòs.45€

PEDRERA
ESCOLA BELLES ARTS

 DIRIGIT A NENS/ES
ENTRE 3 I 4

ANYS

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017

ESPECIAL CASALS 1772 1,2,3,4,5,6,7,8,9.indd   9 17/5/17   16:41



Ni a l'esplai ni a 
l'escola: Casals per a 

aprendre i créixer
Si el que vols és continuar aprenent du-

rant l'estiu d'una manera divertida i diste-
sa o practicar aquell esport o hobby que 
tant t'omple, pots escollir Casals d'Estiu 

amb una temàtica concreta

L'oferta és
àmplia i cada cop

més variada

 L'oferta és àmplia: Campus Xnergic al TecnoCampus, 
cursos infantils de natació a la Piscina Municipal, 
cursos de Teatre a l'Aula de Teatre, Campus de bàs-
quet o esports, cursos d'idiomes i molt més.

Les opcions del TecnoCampus

Si t'agradaria descobrir totes les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies i els programes in-
formàtics, el teu casal ideal és el Campus Xnergic 
del TecnoCampus, on s'hi realitzen cursos d'ani-
mació 3D, programació de videojocs, construcció 
de Drons, Robòtica, i d'altres activitats.

Teatre, també

Pels amants del teatre o el teatre musical, l'Au-
la de Teatre de Mataró prepara Monogràfi cs 
d'estiu per joves de 12 a 17 anys. El curs de 
teatre musical prepararà 'Hairspray, el 
musical!' i els membres del curs de teatre 
al carrer crearà el seu propi espectacle.

CASALS D'ESTIU
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Trenca les normes.
Llegeix la Fosbury,  

la nova revista  
de tot l’altre esport. 

Subscriu-t’hi a  
www.fosbury.cat/paper

i te l’enviem a casa

només
25€ any 
4 números!
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