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Casals
d'estiu
Una elecció per a les nostres filles i fills:
què voleu fer aquest estiu?
L'oferta de campus, casals i cursos és àmplia i toca diferents àmbits

L'estiu comença, a moltes cases, setmanes abans
de Sant Joan. És quan es formula la pregunta: què
voleu fer aquest estiu? Amb encara bona part del
tercer trimestre per endavant arriba el moment que

filles i pares facin la tria de a què dedicaran el primer
mes de les vacances. Es pot fer una elecció en clau
de formació, de diversió, en funció de les amistats.
Però és, en essència, una elecció per als fills i filles.

CASAL ESTIU
DE ROBÒTICA I
PROGRAMACIÓ
CREACIÓ I DIVERSIÓ!
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Un campus de
patinatge i molt més
La primera edició d'Enrolla't, a
Valldemia, permet una sortida estival per
a la passió de cada cop més nenes i nens
El patinatge a Mataró està en efervescència i va
molt més enllà d'una moda. Cada cop més nenes i
nens el practiquen i ara els arriba una oportunitat
de seguir el primer tram de vacances sobre rodes
gràcies a l'Enrolla't, el campus que té el patinatge
com a eix i base.

Raquel Albaladejo a la direcció

Les millors
setmanes de l'any,
sobre rodes!
s

Amb la direcció de Raquel Albaladejo, tota una autoritat en aquesta disciplina, Enrolla't proposa un
campus en el qual també hi entren tastets d'altres
esports, sortides d'un dia, jocs d'aigua, visites d'altres
campus, dansa o gimnàstica esportiva. Amb les immillorables instal·lacions de Valldemia i amb vocació
de permetre a les desenes i desenes de patinadores
locals de passar un estiu de diversió i formació en
allò que més els agrada. Enrolla't permet que el patinatge sigui l'eix sobre el que tot un campus vehiculi
l'afició a anar sobre rodes de les nostres filles i fills.

PUS”
M
A
C
L
e
‘’
del 25 de juny al 20 de juliol

Molt més que patinatge al Campus 2018!
al Col·legi Maristes Valldemia
per a nens i nenes de P4 a 2n d’ESO

Contacte

whatsapp: 646855151 (Joan)
valldemia.serveis@maristes.cat

preus

TOT EL CAMPUS (4 setmanes)
Complert : 295 €
Matins : 220 € | Tardes : 90 €

PER SETMANES

Complert : 100 €
Matí : 80 € | Tarda : 30 €

Sortides, obsequis, activitats, festival final de curs... | Possibilitat de menjador, permanències...
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Aprendre un idioma
a mida amb Idiomes
Mataró
L’acadèmia està especialitzada en classes
particulars '1 to 1' per tal de treballar el
que necessiti l’alumne i aconseguir una
progressió més ràpida
Adaptar-se a les necessitats de l’alumne i oferir
una formació a mida és el que es pot trobar a l’acadèmia Idiomes Mataró. Es tracta d’un centre situat
al Camí Ral que des del 2013 treballa centrant-se a
oferir serveis personalitzats de qualitat durant tot
el dia i per a totes les edats. Actualment ofereixen
classes particulars (1 to 1), classes en parelles (1 to 2)
i d’altres en grups de fins a un màxim de 6 alumnes.
Al centre d’idiomes s’hi pot estudiar anglès, francès,
alemany, català i castellà. A més d’aquests idiomes,
però, els alumnes també poden demanar estudiar
xinès, rus o altres.
Al llarg dels cinc anys de trajectòria del centre, han
pogut detectar que amb les classes individuals el
resultat d’aprenentatge és molt ràpid i eficaç. El

perquè és clar: els professors poden identificar el
que necessita aprendre l’alumne i ho treballen.

Quotes i packs
A part de l’opció d’assistir a classes setmanals durant
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tot el curs, posen a la disposició un servei personalitzat
per a aquells que vulguin fer un nombre concret de
sessions. Es tracta dels packs de 10 hores de classe,
les quals es poden distribuir al llarg de diverses setmanes al gust del client. Aquest servei és ideal pels
que estiguin preparant-se per examinar-se per un
títol o pels que necessitin aprendre un idioma per a
l’àmbit laboral i els negocis, per exemple.

Aquest estiu, aprèn i gaudeix
Pels nens i nenes que vulguin continuar aprenent
idiomes mentre gaudeixen de l’estiu, Idiomes Mataró
ofereix un Casal d’Estiu de matins, a més de cursos
intensius d’estiu per a joves i adults i de cursos de
reforç per a, per exemple, estudiants de batxillerat.

UN ESTIU PER
DOMINAR MILLOR

IDIOMES COM L'ANGLÈS
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CASALS D'ESTIU

Conciliació laboral
durant l’estiu
Els Casals d’Estiu i de setembre ofereixen
diversos serveis perquè els pares i
mares puguin organitzar-se el dia amb
més facilitats
Ara que el curs escolar està a punt d’acabar-se i
que l’estiu ja treu el nas, és el moment per a moltes famílies de plantejar-se quin estiu volen per als
seus fills i filles. Els Casals d’Estiu són la millor manera per garantir que els nens i nenes s’ho passin
bé i permeten, a més, conciliar els horaris amb la
vida laboral dels pares i mares. Solen durar quatre
setmanes, des de després de Sant Joan fins a tocar
de la Festa Major de Les Santes, i molts d’ells compten amb servei de menjador i de permanències per
posar-ho més fàcil a les famílies. A més, durant la
primera quinzena de setembre també es pot gaudir
del servei de Casals d’Estiu.

L’opció carmanyola
Per a tots aquells pares que necessitin deixar els fills
al casal més aviat o que no puguin anar-los a buscar
a l’hora de dinar, molts casals ofereixen l’opció d’arribar al casal més aviat o de deixar-lo a dinar amb el
servei de menjador.

A més, darrerament s’ha començat en alguns casals
a instaurar un servei de menjador més econòmic:
l’opció carmanyola. Aquesta consisteix en què les
famílies poden contractar el servei de càtering o
portar una carmanyola amb el dinar preparat de
casa. En aquest segon cas compten igualment amb
diversos monitors que els cuiden però, com que
porten el menjar de casa, el servei és més econòmic.
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CASALS D'ESTIU

Objectiu:
Viu un estiu únic
Fer nous amics, excursions, anar a la
platja i molt més és el que es pot fer en el
Casal d’Estiu que ofereixen algunes
associacions desvinculades de les escoles, com els esplais o caus
Durant el curs escolar realitzen cada dissabte unes
hores d’esplai de manera voluntària, però quan arriba l’estiu centren tots els esforços a organitzar un
Casal d’Estiu inoblidable. Estem parlant d’alguns
grups d’esplai i caus de Mataró que, quan arriba el
juliol, treballen realitzant un Casal d’Estiu adreçat
a infants de totes les edats. Amb aquests casals, els
nens i nenes podran sortir del cercle d’amistats fetes a l’escola i fer nous amics, a més de passar-ho
bé amb activitats, gimcanes, tallers, excursions, jocs
d’aigua i molt més.

Per a totes les edats
Els Casals d’Estiu d’associacions i entitats de lleure
sovint estan oberts als nens i nenes d’entre 3 i 16
anys, un ventall d’edats més ampli que pot facilitar
l’organització logística del dia a dia a les famílies
amb fills de diferents edats.

PER SORTIR DEL
CERCLE D'AMISTAT
S
DE L'ESCOLA I
PODER FER NOVES
AMISTATS
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ES MANTÉ EL TREBALL
DE VALORS
DE TOT L'ANY

Dels esplais als casals
Aquest és el cas de l’Esplai Olla de Grills, una
associació de lleure que cada estiu munta un
Casal d’Estiu. Encara que les edats dels nens
i nenes siguin molt diferents, segueixen tots
un Centre d’Interès comú, adaptant cada
activitat i sortida a l’edat del grup. En el seu
cas opten per anar a la platja dues vegades
a la setmana i intenten que els nens i nenes
aprenguin a través del joc la importància de
cuidar el medi ambient i la natura, descobreixin la cultura, la ciutat
i molt més.

Els valors
La cooperació, la cohesió, la importància
de compartir, de respectar, així com el foment de la creativitat,
l’expressió corporal i les arts plàstiques i
escèniques, són algunes de les coses que
es treballen anualment als esplais i caus.
Aquest treball de valors, però, es manté durant l’estiu a través de la realització de tallers,
gimcanes, jocs i activitats adaptades a cada
franja d’edat.
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Un gran ventall
d’opcions
Els infants i joves poden escollir aquest
estiu si volen anar a un campus esportiu,
a un Casal d’Estiu, aprendre art en els
casals més artístics, entre moltes altres
opcions
S’acosta el període de vacances escolars i és moment de començar a pensar si preinscriure els fills
i filles en una activitat o una altra. Hi ha els que es
decanten pel Casal d’Estiu de l’escola, el de l’esplai
o el cau, un campus esportiu, un casal per continuar
aprenent idiomes, un casal artístic per desenvolupar
la creativitat i moltes altres opcions. Sigui quina sigui
l’elecció, l’important és aprendre i gaudir durant les
vacances d’estiu: al juliol, l’agost o la primera quinzena de setembre.
Tot i que els Casals d’Estiu solen durar quatre setmanes, des de Sant Joan fins a la Festa Major de Les
Santes, algunes famílies volen marxar de vacances
al mateix temps i conciliar-ho tot no és fàcil. És per
això que molts Casals d’Estiu ofereixen la possibilitat d’inscriure’s a les seves activitats durant només una, dues o tres setmanes. D’aquesta manera,
el Casal d’Estiu es pot adaptar a les necessitats de
cada infant i jove.

Uns campaments o colònies
Pels que vulguin fer un pas més enllà i marxar una o
dues setmanes fora, també es poden decantar per les
colònies i campaments organitzats per esplais, caus
o des de la Generalitat, entre d’altres. Mentre que les
colònies solen tenir lloc en una casa de colònies i els
seus monitors organitzen jocs, tallers i activitats al
voltant d’un Centre d’Interès, els campaments solen
comportar una experiència més aventurera: uns dies
dormint en tenda de campanya i cuinant el menjar
a l’aire lliure, tot combinat amb jocs i activitats. Es
tracta d’uns dies per conviure amb altres nens i nenes, viure una bombolla de diversió i nous valors.
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Aprenentatge en els
valors del hockey
L'Stage Iluro HC Estiu 2018 està dirigit a
qualsevol nen o nena de 3 a 18 anys que
vulgui iniciar-se o perfeccionar-se en
aquest esport
Ofereixen tres Stage adaptats a cada edat:
• Stage Menuts Multiesportiu per a nens i nenes dels
3 als 6 anys on s’introduirà la iniciació al hockey i
altres esports col·lectius, tot dins d’un ambient lúdic
on l’element principal és la diversió. El programa
didàctic el porten professionals de l’ensenyament.
• Stage Mazon Hockey per a nens i nenes dels 7 als
14 anys on es realitzaran entrenaments diaris de 3
hores que es complementaran amb diverses activitats lúdiques que faran més enriquidora l'estada al
Stage. L’objectiu és la millora del nivell de hockey de
tots els participants, i donar les pautes necessàries
per a tots aquells que vulguin iniciar-se al hockey.
• Stage Perfeccionament Mazon Hockey destinat a
jugadors/es de 15 als 18 anys. Busquem la formació
integral dels participants amb entrenaments tècnics,
tàctics i físics que aniran complementats amb sessions teòriques i sessions de vídeo.
A tot el programa setmanal de l'Stage s’hi sumen activitats lúdiques com sortides a la platja, a la piscina,
acampada al Club, torneig cada tarda i excursions cada
dijous. Aquest 2018, visitarem Montseny Aventura,

TRIA UN ESPORT
AMB VALORS!
Illa Fantasia, Port Aventura i es realitzarà l'Olimpíada ILURO. El grup d’entrenadors volen fomentar la
diversió i l’amistat, acompanyats en tot moment de
música i activitats socials. El patrocinador, Mazon
Hockey, facilitarà obsequis als nens i nenes.
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Plànol orientatiu
Casals d'estiu
8 Fitness Factory
9 Patinatge Valldemia

2 Salesians Mataró

10 Escola Vela Mataró

Puig i Cadafalch, 80

La Riera, 122-124

Port de Mataró

3 Esplai L'Olla de Grills
Carrer d'en Moles, 27-29

4 Bulder Planet

Antoni Capmany 62 bis

5 Idiomes Mataró
Camí Ral, 318

6 Hockey Iluro
Galicia, 180

C

Camí Ral, 39

1 Teens Center
Iluro, 64

Rd

A Vilassar de Mar

Av. Pres
ident Com
panys

A Mataró

MATARÓ

1 Edukem-nos

Montevideo, 65
A Cabrera de Mar

2 Escola Pla d'Avellà
Burriac 33

7 International House
Balmes, 29
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