


del 26 de juny al 21 de juliol
de 9 h a 13 h

M. 610 594 378 · Camí Ral, 282-284 · Mataró
www.ladestil·leria.com · info@destilleria.com

10% dte. per als germans
10% dte. per als alumnes de La Destil·leria

Del 26 al 30 de juny - Il·lustració (Carla Aledo)
Del 3 al 7 de de juliol - Escriptura (María Mora)
Del 10 al 14 de juliol - Cinema (Pere Vázquez)
Del 17 al 21 de juliol - Dansa contemporània (Elena Montes)

Preu 4 setmanes: 260€
Preu setmana: 75€

Vine al Casal d'estiu de La Destil·leria de Mataró.
Setmanes temàtiques de cinema, dansa, il·lustració...
T'ho passaràs genial!
Reserva la teva plaça al 610 594 378 o a info@destilleria.com 
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en tres mesos
hi caben casals i

vacances

Casals
d'estiu

Tot tipus d'opcions per
aprofitar les vacances

Les famílies mataronines poden escollir entre diferents casals i campus

 Ja fa setmanes que els petits de casa van comen-
çar el tercer trimestre del curs i, per poc que no hagi 
de ploure, ja va sent temps de bermudes. S'acosta 
l'estiu, amb aquell període que s'obre just després 
dels petards i la coca de Sant Joan durant el qual, en 

vacances escolars, les famílies volen que les setma-
nes siguin de profi t. Entretenir, formar-se, provar 
noves disciplines, tastar esports diferents o aprofi -
tar i marxar fora de casa són algunes de les opcions 
clàssiques entre les quals ara cal escollir.
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Sense por a 
completar els estudis

Els cursos d'estiu són menys carregosos i 
permeten aprenentatges diferencials

 "El que vulguis, menys seguir estudiant". Aquesta 
és una resposta que molts pares han obtingut de con-
verses amb els seus fi lls sobre com destinar algunes 
setmanes de l'estiu. És un enfocament lògic des del 
punt de vista adolescent però destinar l'estiu a for-
mar-se, a completar els estudis, no ha d'arrossegar 
cap mala etiqueta.

Els cursos d'estiu acostumen a aplicar pedagogi-
es aplicades, són menys carregosos i ens permeten 
adquirir aprenentatges diferencials amb els quals, 
a la llarga, singularitzar-nos.

en tres mesos
hi caben casals i

vacances

núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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Quan diversió i 
esport són sinònims 

i complements
Torna el Campus Fitness Factory, del 26 

de juny al 4 d'agost

 L’opció que preferiran els nostres fi lls si els deixem 
escollir quin tipus de casal o campus volen fer, serà, 
amb tota probabilitat, un que uneixi diversió i esport. 
Si a qui li fem la pregunta és a un infant entre 3 i 14 
anys, el Campus de Fitness Factory es presenta com 
una alternativa més que indicada, amb un programa 
que busca acostar els més petits al món de l’esport i 
l’activitat física, posant especial èmfasi en la diver-
sió, la convivència i la comunió amb els companys. 

L’objectiu del Campus és que els nens i nenes de-
senvolupin les seves habilitats i coneixements en 
diferents camps amb totes les activitats que ofereix 
el campus. Fitness Factory és un club de fi tness amb 
més de 25 anys d’experiència en la salut i el benestar 
de les persones.

també hi haurà
campus al setembre

CASALS D'ESTIU
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 Allò que fa diferent el campus del Fitness Factoy 
d'altres, és la quantitat i diversitat de pràctiques 
esportives que es fan. Es toquen diverses tecles, 
des d'un curset de natació, a treball de psicomo-
tricitat, activitats en anglès, gimcanes, taekwondo, 
CrossFactory Kids o activitats a la platja. La gran no-
vetat d'aquest any és que s'estrena el Sh'Bam, que 
combina ball i fi tness i que és una de les disciplines 
més de moda en gimnasos. 

Més enllà de les quatre parets també es faran 
sortides del Castell de Burriac, al Parc Central, en 
BTT, una dormida al campus o anades a la piscina 
de Caldes d'Estrac.

Obsequis i enriquiment

Els nens i nenes que participen del Campus s'endu-
ran com a obsequis dues samarretes d'aquest, una 
motxilla del Fitness Factory i els sempre esperats 
regals fi nals del campus. I l'experiència d'enriqui-
ment personal, és clar.

també hi haurà
campus al setembre

La novetat
d'aquest any és

el SH'BAM KIDS

núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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Els campaments, una 
opció clàssica de les 

que deixa pòsit
L'experiència de passar dies fora de casa, 

en la natura, enriqueix molt els infants, 
que quasi sempre volen repetir 

UNS CAMPAMENTS,
UNA EXPERIÈNCIA
PLENA DE VALORS

 Passar uns dies a la natura, sense els pares, 
lluny de casa. Dormint en tendes, sense 
comoditats. Pot sonar, vist així, incòmo-
de, però els campaments en grup, a la 
natura, durant uns dies, conformen 
una opció clàssica de lleure que 
sempre està de moda i sempre 
és profi tosa.

Una altra opció per a l’estiu és que els nostres fi lls 
vagin de campaments. En els campaments d’estiu 
els nens aprenen a ser més tolerants, a conviure 
amb persones que no són del seu entorn, a fer nous 
amics, experimenten una major llibertat, aprenen a 

expressar-se, a crear i a participar.

CASALS D'ESTIU
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ELS MONITORS,
DE CONFIANÇA,
SÓN PEÇA CLAU

El paper dels monitors

Un paper fonamental en el desenvolupament dels 
campaments està en els monitors. Ells són el model 
de conducta per als petits. Han de saber organitzar 
i mantenir els temps i el planifi cat. Han de ser op-
timistes i estar plens d’energia per no quedar esgo-
tats per la desbordant activitat i energia dels nens, 
i entretinguts, perquè els nens no s’avorreixin. Per 
això molts esplais i caus fan campaments, arrosse-
gant la sinergia i entesa de tot el curs a aquests dies 
assenyalats.

Un campament és una fantàstica oportunitat per 
als nens de passar les vacances o aquest temps que 
els pares han de treballar realitzant totes aquelles 
activitats i jocs que difícilment poden fer a l’hivern. 
Una experiència, divertida, plena de valors educatius 
i que ho fan realment constructiu.
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El Casal d’Estiu del 
centre de Mataró 

ja està a punt
El Casal d’Estiu de Sant Josep 

torna aquest any amb més 
força que mai. Ho fa organit-
zat per l’Associació de Pes-
sebristes i Casal de Vacan-
ces amb la col·laboració de 
l’Escola de música moderna 
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 casal. Enguany la temàtica és “La màquina del 
temps” a través de la qual coneixerem diferents per-
sonatges (romans, modernistes, gent del futur...) i 
viurem moltes aventures en format de Gimcanes, 
jocs tradicionals, treballs manuals i una bona rua. 
El preu de tot el casal complet és de 180 euros tot i 
que s’ofereix la possibilitat de fer mitja jornada per 
140 euros o pagar cada Picanya. 

CASALS D'ESTIU
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El Casal l'Aliança 
és  l'espai  dels artistes, 

el teatre i el circ 
Del 22 de juny al 21 de juliol es repeteix 

una experiència única per als petits

 La màgia del circ o l'essència del teatre són els in-
gredients més que especials que confi rmen la poció 
guanyadora del Casal d'Estiu d'Artistes que tornarà 
a convertir cada dia en únic al Casal l'Aliança. Els 
menuts de 3 a 14 anys hi tenen una ocasió única 
per tastar les arts dramàtiques i circenses amb ele-
ments de circ, acrobàcies o equilibris però també 
sortint de les quatre parets del teatre per anar a la 
platja o a la piscina. 

Organitzat per Circulant, el Casal d'Estiu d'Artistes 
és diversió, aprenentatge i enriquiment personal de 
tota la mainada que hi participa i ho passa molt bé.

núm. 1771 del 12 al 18 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

Una alternativa als 
Casals d'Estiu escolars

Alguns esplais de Mataró organitzen 
també Casals d'Estiu per a infants i joves 
que permeten sortir de les dinàmiques a 

l'escola

 Tal com fan les escoles i els centres d'educació 
primària, diversos grups d'esplai de la ciutat orga-
nitzen Casals d'Estiu des que s'acaba el curs esco-
lar fi ns a la penúltima setmana de juliol, coincidint 
amb la Festa Major de Les Santes de Mataró. Aquests 
Casals d'Estiu solen acollir infants de fi ns a 16 anys 
i ofereixen una alternativa a les famílies que no vo-
len portar els seus infants al mateix centre escolar 
on estudien durant el curs. Els Casals d'Estiu dels 
esplais permeten canviar de companys i d'espai 
durant l'estiu.

L'Esplai Olla de Grills és un exemple de grup d'es-
plai que impulsa també un Casal d'Estiu, comptant 
amb un equip de monitors que durant l'any realit-
za una tasca de manera voluntària amb els nens i 
nenes de Mataró. Durant el mes que dura el Casal 
d'Estiu organitzen gimcanes, tallers, manualitats i 
una excursió setmanal, entre altres activitats, a més 
de garantir serveis de menjador i permanència al 

Els Casals d'Estiu 
dels esplais I CAUS 

permeten canviar de companys
 i d'espai durant l'estiu.

CASALS D'ESTIU
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(Salesians English  academy)

casalet setembre
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SORTIDESSORTIDES
DORMIDADORMIDA
JOCS

dijous 19-05-17

19:30 sala d’actes 

Reunió Informativa

htttp://mataro.salesians.cat+INFO

Els Casals d'Estiu 
dels esplais I CAUS 

permeten canviar de companys
 i d'espai durant l'estiu.

LES SANTES SÓN 
LA FI DELS CASALS

matí per cobrir totes les necessitats familiars. Amb 
més de vint anys constituït com a centre d'esplai i 
capacitat per a un centenar de nens i nenes, l'Esplai 
Olla de Grills treballa l'educació en el lleure amb 
infants de 3 a 16 anys.

L'educació en el lleure

L'educació en el lleure és bàsica en el desenvolupa-
ment d'infants i joves perquè aporta valors i fomenta 
l'autonomia i la creativitat. Es tracta d'aprendre a 
gestionar i gaudir del temps lliure. Els diversos esplais 
i caus de la ciutat treballen aquest tipus d'educació 
per a garantir el creixement dels seus nens i nenes.

núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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. Cursos d'anglès presencials 
       i "online". Preparació i exàmens de 
       Cambridge i IELTS. Viatges lingüístics i 
       campaments a l’estiu

93 796 01 25
ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat

Fundesplai preveu 
atorgar un 10 per cent 

més de beques que 
l'any passat

La fundació oferirà 
gairebé 85.000 places per a 

activitats d'estiu

 Aquest estiu la Fundació Catalana de 
l'Esplai preveu atorgar 5.700 beques 
per a garantir que cap infant quedi al 
marge de les colònies, casals i camps 
de treball, el que representa un aug-
ment del 10% respecte de l'any pas-
sat. La Fundació oferirà unes 85.000 

places destinades a infants, joves i 
famílies perquè puguin gaudir de les 

activitats d'estiu, una xifra que supo-
sa un increment del 5% amb relació a 

l'any anterior. Fundesplai ha informat aquest dijous 
que la campanya d'enguany amb el lema 'Encerta 
l'estiu-un estiu per a tothom' ofereix 1.163 activitats 
destinades a infants i joves. 

Fundesplai oferirà enguany diversos casals d'es-
tiu adaptats a cada edat. Entre d'altres, compta amb 
colònies temàtiques com 'A ballar' o 'Youtubers na-
ture camp', que promou el voluntariat ambiental.

EL TOTAL DE
BEQUES SERÀ DE

5.700

CASALS D'ESTIU
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CASAL D’ESTIU / 17

Preus:
1 SETMANA 50€ + 10 materials
2 SETMANES 90€ + 15 materials
3 SETMANES 125€ + 20 materials
4 SETMANES 150€ + 25 materials

Del 26 de Juny al 21 de juliol (ambdós inclosos)
Edat: de 10 a 14 anys // Horari: de 9.00 a 12.30h
i de 15.00 a 17.30h

Sortides al cinema, menjars i 
excursions, es paguen a part.
Reserva la plaça pagant el 
50% abans del 30 de maig

Places limitades (10 alumnes). Més informació a l’escola o trucant al:
T 937 577 628 o blumita1@hotmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL TOTAL DE
BEQUES SERÀ DE

5.700

La manera més 
divertida 

d'aprendre 
idiomes

Els cursos intensius o ca-
sals d'idiomes no són tan 
avorrits com pot semblar

 Si creus que durant l'estiu tam-
bé és important aprendre idio-
mes, has de saber que existeixen 
molts casals, colònies i campa-
ments d'estiu que realitzen les ac-
tivitats i tallers en anglès o altres 
idiomes per fomentar l'aprenen-
tatge de llengües estrangeres entre 
els infants i joves. D'aquesta mane-
ra, es trenca la dinàmica de l'aula 
d'estudiar idiomes de la manera 
convencional, per tal de fomentar 
l'aprenentatge més distès a través 
de la conversa, les activitats, jocs 
i gimcanes.

Aquesta és l'opció ideal per a les 
famílies que volen garantir que 
els seus fi lls segueixin aprenent 
llengües estrangeres durant els 
mesos de vacances i que, a més, 
ho facin d'una manera atractiva 
i divertida.
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La tiulació dels 
monitors és una 

obligació
Abans de fer la inscripció a les activi-
tats, és molt important conèixer el 
contingut detallat del programa de 

la proposta de lleure. 

és aconsellable
el contacte 

previ entre pares
i monitors

 Un altre dels aspectes que es recomana comprovar 
és el nombre de monitors per activitat, hi ha d’haver 
una persona major de 18 anys per cada 10 participants. 
També és important la titulació de la persona respon-
sable, que ha d’estar en possessió del diploma de di-
recció d’activitats de lleure infantil i juvenil, llevat que 
l’activitat tingui menys de 25 participants. En aquest 
cas, és sufi cient el diploma de monitoratge d’activitats 
de lleure infantil i juvenil.  Pel que fa als equips de coor-
dinació, el 40% n’ha d’estar en possessió de qualsevol 
dels diplomes d’educació en el lleure infantil i juvenil 
o de la titulació tècnica en animació sociocultural.

En relació al Pla d’emergència, si l’activitat és una 
acampada, el grup o l’entitat ha d’haver elaborat un pla 
d’emergències adequat a la situació del lloc on s’acampa 
(campament juvenil, càmping o terreny d’acampada). 

Pel que fa a les assegurances, és obligatòria l’exis-
tència de pòlisses que cobreixin la responsabilitat civil 
i els accidents dels participants durant el desenvolu-
pament de l’activitat. 

CASALS D'ESTIU

ESPECIAL CASALS 9, 10, 11, 12, 13, 14.indd   6 10/5/17   16:32



Lla pràctica

totalitat de

casals té els

papers en regla
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