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Casals d'estiu
Prepara't per gaudir
d'un gran estiu!
Casals d'idiomes, esport, música, tallers... Avui en dia hi ha moltes alternatives perquè els nens i els joves de casa
passin un estiu ple d'emocions i que, de
ben segur, no oblidaran mai!

S'acosta l'estiu i, amb ell, el moment de decidir on i
com volem que el passin els menuts de casa. Més de dos
mesos sencers de vacances escolars fan que els adults
no els puguem seguir el ritme. Avui dia, però, els casals
d'estiu ens obren una finestra de possibilitats perquè
els nostres fills aprofitin l'estiu per fer amics, formar-se,
gaudir i créixer personalment.

CURSOS D’ESTIU 2019
CALENDARI DELS CURSOS
De l’1 al 25 de juliol, de dilluns a dijous de les 9 a les 13:15, a excepció
dels divendres, quan les classes acabaran a les 13h.
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PROVES DE NIVELL: ALEMANY, ANGLÈS I FRANCÈS I BATXIBAC
(No cal demanar cita prèvia)
Dimarts, 21 de maig, dos torns: a les 15.00h i a les 17.00h
MATRÍCULA PROVES DE NIVELL ANGLÈS
Dimecres, 29 de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
Dijous, 30 de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
MATRÍCULA PROVES DE NIVELL ALEMANY I FRANCÈS I BATXIBAC
dilluns, 3 de juny: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
dimarts, 4 de juny: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.

C. Onofre Arnau, 32 · Mataró
T. 93 790 57 92
www.eoimaresme.cat
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PROVES DE NIVELL PER OCUPAR PLACES DISPONIBLES
(No cal demanar cita prèvia)
Tots els idiomes i alumnes Batxibac
Dimecres, 5 de juny, dos torns: a les 15.00h. i a les 17.00h
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A l'estiu, esport
i natura a la Laru
Durant l'estiu, la Fundació Esportiva
U.R. Laru de Mataró organitza a les
seves instal·lacions diferents campus
perquè els nens i nenes puguin gaudir
d'un estiu ple d'activitats esportives
enmig de la natura i amb els millors
professionals.
Les quatre modalitats de campus que s'ofereixen
aquest any són:

Campus de pàdel
Destinat als apassionats de l'esport de moda o als que
en vulguin aprendre o perfeccionar el seu nivell.
Campus de futbol
Per a tots els que vulguin un estiu ple de futbol i diversió
amb la col·laboració de Tuttifutbol, l'escola de tecnificació de porters i jugadors.
Campus poliesportiu
Per als que els agradi l'esport i el joc i vulguin viure un
estiu ple d'aventures practicant-ne diversos.

Campus més petit
Un campus diferent i ple d'aventures per als més petits
de casa (nascuts els anys 2013-14-15).
Amb aquesta oferta, des de la U.R. Laru animen els pares i mares a escollir l'opció que més agradi als petits.

••••
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Unes vacances on
"Tots som un"
Ja és el cinquè estiu que el club de
futbol sala Ciutat de Mataró organitza
el seu campus durant les vacances
escolars. Quatre setmanes en què
aquesta disciplina serà la protagonista,
però on també tindran cabuda altres
esports i activitats, entre les quals no
faltaran les d'aigua.

Amb el campus anomenat "Tots
som un", el club Ciutat de Mataró deixa clara la seva ideologia: "L'esport
ha d'unir". Per això, asseguren que
tots hi són benvinguts: alts i baixos,
petits i grans, nens i nenes. L'objectiu:
que tots junts passin una bona estona
fent esport i que tothom es diverteixi.
Així, durant quatre setmanes, infants
i joves d'entre 6 i 16 anys seran benvinguts per gaudir d'un gran estiu
amb la pilota als peus.

L'esport ha d'unir. Tots
som un.
C

Cada dia hi haurà una estona dedicada al futbol sala, durant la qual
es buscarà ensenyar l'esport a qui no
l'hagi viscut i fer que els que ja el coneguin millorin el seu joc. Però també
hi seran presents altres esports, com
el bàsquet, l'handbol, el pàdel, el voleibol... Tot, al pavelló Eusebi Millán.
I amb la calor de l'estiu, no poden
faltar les activitats d'aigua per refrescar-se. Per això, aproﬁtant un dels
grans avantatges de la ciutat, cada
dimecres hi haurà programada una
sortida a la platja. A més, els divendres també s'organitzaran sortides,
en aquest cas a diferents parcs aquàtics; un dia en què s'allargarà l'horari
perquè els nens puguin esprémer al
màxim l'experiència.

TOT CASALS.indd 6

M

Y

CM

MY

CY

CMY

15/5/19 17:36

K

núm. 1869 / del 17 al 23 de maig del 2019

Protagonistes del circ
i el teatre per un estiu
El Casal d'Estiu d'Artistes "Va de circ i
teatre!" és una proposta lúdica i formativa adreçada a infants i joves. Organitzat
per Circulant, Circ en Moviment! i Aliança
Mataró, l'activitat arriba a la 8a edició
El casal té lloc al Teatre Casal Aliança de Mataró, un espai
climatitzat i artístic on es fer circ i teatre, les dues especialitats del casal, juntament amb moltes altres activitats
de lleure, com ara jocs, gimcanes, tallers de maquillatge,
sortides, platja, vestuari, música, tallers i excursions. Les
activitats, organitzades per a 40 participants dividits en 3
grups d'edat, giren sempre al voltant d'un centre d'interès.
En aquesta edició, els protagonistes seran personatges
de contes tradicionals que ens demanaran poder ajudar
a reordenar les històries i inventar-ne de noves. Algunes
de les sortides que farem seran visitar el Parc Francesc
Macià de Malgrat i el Festival Ple de Riure del Masnou per
gaudir d'unANUNCI
espectacle.
El casal
sempre
diverses
TOT.pdf
1 ofereix
15/5/19
10:28
modalitats d'inscripció segons el que les famílies vulguin

i necessitin: amb diversitat de preus, a temps complet, de
matins o tardes, per setmanes o dies puntuals. També hi
haurà una edició de l'1 al 10 de setembre. Si hi estàs interessat, apropa't a la reunió informativa!
Informació i inscripcions: 671 457 795 / www.circulant.cat.
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Tria un esport amb
valors. L’estiu és
Hockey!
Des de l’Iluro Hockey Club s’ofereix
una alternativa per a totes les
famílies per gaudir d’unes setmanes
aprenent un esport que cada cop té
més aficionats a Mataró
L'Stage Iluro HC Estiu 2019 està dirigit a nens i nenes
de 3 a 18 anys interessats a descobrir l'hoquei. Per als que
ja són jugadors, oferim l'oportunitat de seguir aprenent
i perfeccionant totes les tècniques d'aquest esport. Per
això, hi ha tres Stage totalment adaptats a cada edat:

Stage ILURI KIDS Multiesportiu
Per a nens i nenes dels 3 als 6 anys. Es farà iniciació
a l'hoquei i a altres esports col·lectius, iniciació a la
competició, jocs, tallers... Tot, dins d’un ambient lúdic
en què l’element principal és la diversió. Disposem
d’un programa didàctic gestionat per professionals de
l’ensenyament.

tècnics i seguir aprenent aquesta disciplina esportiva.

Stage Mazon Hockey
Per a nens i nenes dels 7 als 14 anys. Es faran entrenaments diaris de 3 hores que es complementaran amb
diverses activitats lúdiques que faran més enriquidora
l'estada a l'Stage. L’objectiu és millorar el nivell d'hoquei
de tots els participants, i donar les pautes necessàries per
a tots aquells que vulguin iniciar-se en l'esport. Tenim un
programa tècnic de qualitat per millorar tots els detalls

El grup d’entrenadors vol fomentar la diversió i l’amistat,
i per això es combinarà la pràctica esportiva amb música
i activitats socials.
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Stage Perfeccionament Mazon Hockey
Destinat a jugadors dels 15 als 18 anys. Busquem la
formació integral dels participants amb entrenaments
tècnics, tàctics i físics que es complementaran amb
sessions teòriques i sessions de vídeo.

A més, donem un valor afegit a l'estada amb el patrocini
de la marca internacional Mazon Hockey, que ens facilitarà diversos obsequis per a tots els participants i ens
portarà la visita de jugadors internacionals.

15/5/19 17:36

núm. 1869 / del 17 al 23 de maig de 2019

Aprèn anglès de la
manera que s’adapti
més bé a les teves
necessitats
No et quedis sense la teva
plaça per a aquest estiu
Situats a la Riera,177 i al c/ del Parc
44, Global English ofereix diferents
opcions per aprendre anglès. Sempre
pensant el que és millor per a cada
grup o alumne.

Casal d’Estiu 2019
(Del 25 de juny al 19 de juliol)
Quatre setmanes en què els nens a
partir de tres anys gaudiran aprenent
anglès alhora que fan activitats divertides, juguen i s’ho passen bé en
un entorn lúdic i didàctic. Durant el
casal, es faran activitats esportives,
aquàtiques, musicals i una excursió
setmanal.
Cursos intensius per a
adolescents
(Tots els nivells: del 25 de juny al 19
de juliol)
Cursos intensius per a adults
(Tots els nivells: de l’1 al 26 de juliol)
Classes diàries en grups reduïts de
diferents nivells i destinats a totes
aquelles persones que volen o necessiten perfeccionar el seu nivell
d’anglès. Al ﬁnal del curs, tots els
alumnes tindran l’opció de fer l’examen oﬁcial corresponent al seu nivell
(KET-PET-FCE-CAE)
Estada a Irlanda
(Del 28 de juny al 19 de juliol)
Global English ofereix a persones
a partir dels 12 anys una estada a
Irlanda d’entre 2 o 3 setmanes. Es
tracta d’una immersió lingüística en
què es conviurà amb famílies natives de la zona.
Curs 2019-2020
Matrícula oberta per al curs
2019-2020.
Places molt limitades!
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Un estiu per fer florir
els valors
Els esports són una gran eina per
potenciar els valors en els infants,
però també el lleure i els tallers són
un canal de treball.
Els infants són el futur de la societat i per això
cal cuidar-los i és important que creixin forts en
valors universals com l'amistat, la bondat, l'amor,
la fraternitat, la conﬁança, l'honradesa, la llibertat,
el respecte, la responsabilitat, la tolerància o la veritat. Valors necessaris per una bona convivència.
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L'estiu és un gran moment per desenvolupar el lleure
en valors. Per a molts infants, és el moment més esperat
de l'any, i és per això que són més receptius a l'hora de
dur a terme les activitats.
L’educació en el lleure es treballa amb activitats que
tenen com a ﬁnalitat fer que els infants i els joves aprenguin competències i habilitats per crèixer i desenvolupar-se d'una més dinàmica i divertida, alhora que
adquireixen valors que no aprendrien en situacions
externes al lleure.
A Mataró, un dels casals que treballa amb l'objectiu
de potenciar els valors és el de l'Esplai Olla de Grills,
a través de gimcames, tallers, jocs al parc i a la platja
(sortides els dimarts i dijous). També ofereixen tres
divendres d'excursió fora de la ciutat. Un dels dies, els
infants es queden a dormir a l'esplai, cosa que incentiva
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companyonia. Totes les activitats,
a més, giren al voltant d'un centre
d'interès, és a dir, una temàtica comuna concreta. Aquest casal té la
particularitat que les famílies poden
escollir entre el servei de menjador
amb opció de càtering o amb carmanyola de casa.

L’educació en el lleure
ajuda els nostres
infants a crèixer com
a persones mentre es
diverteixen
El ball també és una gran eina per
transmetre valors com la constància,
l'esforç, la perseverança i la dedicació a l'hora de perseguir els objectius
que ens proposem, mentre gaudim
fent allò que ens apassiona.
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