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Casals
d'estiu

q

Aprenentatge i diversió en un casal d’estiu
Si vols gaudir de l’estiu sense deixar d’aprendre i formar-te, els casals
d’idiomes són la millor elecció
Si bé és cert que per a alguns infants i joves aprendre idiomes és una mica avorrit, l’estiu pot ser un
bon moment per passar-ho bé mentre es millora el
nivell d’anglès, francès, alemany o l’idioma escollit.
Els campus d’idiomes són una manera lúdica i divertida d’aprendre perquè, a més de fer classe i estudiar
conceptes nous, serà el moment ideal per fer jocs,

tallers, excursions i activitats en l’idioma escollit.
Si ja domines algunes llengües, però vols començar a formar-te en una de nova, l’estiu i les vacances
poden donar-te l’oportunitat de descobrir l’alemany,
el xinès, l’àrab, l’italià, el francès o qualsevol altre
que et proposis.
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on està escrit
que fer idiomes
a l'estiu sigui
avorrit?

Un reforç, un curs o
unes colònies
Idiomes: objectiu de cada cop més estius
Per a tots aquells a qui els sigui difícil aprendre
idiomes, un campus d’estiu pot ser la millor manera
de donar una empenta a la seva formació i millorar
el nivell. Les acadèmies d’idiomes ofereixen diferents
tipus de cursos adaptats a les necessitats dels nens
i nenes o dels joves i adults. Així doncs, els que vulguin presentar-se a un examen de nivell per obtenir
un títol com, per exemple, el First Certificate o l’Advanced en anglès, poden rebre formació adreçada
exclusivament a aquest objectiu.

Colònies en anglès
De la mateixa manera que existeixen colònies esportives o temàtiques, ja fa anys que hi ha
diverses organitzacions que impulsen estades de diverses setmanes a l’estranger o que
organitzen colònies a Catalunya destinades
a millorar les competències en un idioma. Pels infants i joves que vulguin viure
aventures, passar uns dies fora i gaudir
d’experiències diferents mentre aprenen
una llengua, aquesta és la millor opció.

CURSOS D’ESTIU 2018
CALENDARI DELS CURSOS
Del 2 al 25 de juliol de les 9 a les 13:30, a excepció del 24 i 25 de juliol,
quan les classes acabaran a les 13h.
Cursos de 80 hores: 338,80€ (preu del material obligatori no inclòs).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C. Onofre Arnau, 32 · Mataró
T. 93 790 57 92
www.eoimaresme.cat

MATRÍCULA ANGLÈS A PRIMER NIVELL O AMB ACREDITACIÓ (1)
dijous, 24 de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
divendres, 25 de maig: de 10.00 a 12:30h.
MATRÍCULA ALEMANY I FRANCÈS A PRIMER NIVELL O AMB ACREDITACIÓ (1)
dilluns, 28 de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
PROVES DE NIVELL: ALEMANY, ANGLÈS I FRANCÈS
(No cal demanar cita prèvia)
dimecres, 23 de maig, dos torns: a les 15.00h i a les 17.00h
PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES
dimarts, 29 de maig a les 16.00h (al vestíbul del centre i al web de l’escola)
MATRÍCULA PROVES DE NIVELL ANGLÈS (2)
dimecres, 30 i dijous 31 de maig de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
MATRÍCULA PROVES DE NIVELL ALEMANY I FRANCÈS (2)
dilluns, 4 i dimarts, 5 de juny: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
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CASALS D'ESTIU

Un Casal per gaudir
amb l'handbol
El Casal d'Estiu del Joventut Mataró,
pretén ensenyar l'handbol des d'una
perspectiva lúdica i tècnica adaptada a
les diferents edats dels participants.
El Casal es caracteritza per proposar al llarg de
les 4 setmanes planificades, moltes activitats perquè aquells que decideixen apuntar-se durant tot
el període, vinguin cada dia esperant trobar alguna
cosa nova a fer. Des d'aquesta perspectiva en els
matins hi ha previstes, sortides a la platja per jugar
a handbol platja, sortides a la piscina, un dia setmanal amb www.tinnafalconi.jimdo.com. Jocs enfocats
a treballar aspectes de psicomotricitat i en general
moltes activitats on els nens i nenes passaran jornades inoblidables. Entre elles amb dues sortides
de tot el dia a Illa Fantasia i al Parc del Tibidabo.
Com sempre acompanyats per monitors qualificats
i titulats del nostre club i sota la direcció presencial
d'Kike Fernández, director tècnic del CJHM.

Tecnificació a la tarda

vols participar
d'una experiència

divertida, dinàmica
i inoblidable?

La tarda tindrà planificades jornades més tècniques,
aquest any cada setmana tindrem una jornada amb
importants entrenadors de l'Handbol, entre ells:
Carles Viver, Seleccionador absolut femení de la
RFEBM, Antonio Rama (Entrenador Fraikin BMG),
Ramon Plans (DHP. BM la Roca ) Jordi Fernández
del 1a Nacional CJHM, així com altres entrenadors
de la casa. També està previst que comparteixin
pista amb jugadors de la Lliga Asobal i dels nostres
primers equips, masculí i femení.
Les inscripcions són setmanals, i el Casal està
dirigit a nens i nenes nascuts entre l'any 2004 i el
2012, les tardes de tecnificació fins i tot per a joves
nascuts l'any 2002 al 2012.

apunta't-hi: aqu
est any la teva
opció
és l'handbol i el
joventut matar
ó!
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C
ASAL ESPORTIU
CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARO
Del 25 de juny al 20 de juliol

Master Class
setmanal amb:

Carlos Viver

Antonio Rama

Jordi Fernández

Ramón Plans

Seleccionador Nacional
Fem Absolut

Entrenador
Fraikin BMG

Entrenador Nacional
CJH Mataró

Entrenador DIV H.
Plata BM La Roca

INSCRIPCIONS

CASAL:

DLL/DX/DV- 17:30 A 20:00h
SEGON GERMÀ 10% Dte.
RESERVA ABANS DEL 26
DE MAIG I PAGANT ABANS
DEL 9 DE JUNY 5% Dte.

MATÍ DE 09:00 A 13:00h,
TARDA DE 15:00 A 18:00h
CATEGORIES:
PREBENJAMÍ A INFANTIL

SORTIDES:

TECNIFICACIÓ:
TARDA DE 15:30 A 18:00h
CATEGORIES:
INFANTIL A JUVENIL
ESPECIAL PORTERS

Kike Fernández
CJH Mataró
Direcció Casal
dtecnica@cjhmataro.cat

PAVELLÓ TERESA Mª ROCA, C/ TERRASSA 33, 08304 MATARÓ
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CASALS D'ESTIU

Formacions
científiques i vivencials
per desenvolupar la
intel·ligència
emocional
CIDIE ofereix dos postgraus
d’especialització i dos màsters per a
professionals del sector sanitari i social
que ajuden a desenvolupar habilitats i a
adquirir coneixements
Ara que arriba l’estiu, és moment de plantejar-se
la importància de continuar formant-se per adquirir noves habilitats. Pel personal del sector sanitari i
social, comptar amb una bona intel·ligència emocional i amb formació en aquesta branca, pot ser molt
enriquidor de cara a les persones amb les quals treballen. És per això que des del Centre d’Investigació,
Formació i Desenvolupament de la Intel·ligència
Emocional (CIDIE) s’han especialitzat no només
en les teràpies en intel·ligència emocional per a
pacients, sinó també en la formació per a professionals del sector que puguin, un cop adquirits els
coneixements, aplicar-los en la seva feina dia a dia.
En concret, ofereixen el Postgrau d’Especialització

s'aprèn en
classes
quinzenals i en
grups molt
reduïts
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l’Àmbit Social i de la Salut i, per últim, un Màster en
Teràpia Basada en Intel·ligència Emocional adreçat
a professionals de la psicologia.

Formacions científiques i vivencials
Es tracta de formacions basades en el coneixement
científic però, al mateix temps, molt vivencials, les
quals es realitzen en classes quinzenals els divendres i els dissabtes i en grups molt reduïts, fet que
permet assolir la formació tant teòrica com pràctica
que ofereixen. A més, els participants poden gaudir
de congressos i jornades gratuïtes per ampliar coneixements i experiències.

Personal social i sanitari

en Intel·ligència Emocional en l’Àmbit de la Salut, el
Postgrau d’Especialització en Intel·ligència Emocional
en l’Àmbit Social, els quals duren 2 anys, la tercera
edició del Màster en Intel·ligència Emocional en

Els cursos van adreçats als professionals del sector sanitari i
social com són, per exemple,
treballadors socials, educadors
socials, psicòlegs, metges, infermers o mestres, perquè tots
aquests han de comptar amb
una habilitat tan bàsica com aquesta per poder-la
transmetre a les persones amb les quals treballen.
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CASALS D'ESTIU

MATARÓ

Plànol orientatiu
Casals d'estiu
1 Idiomes Mataró

6 Teens Center

2 CA Laietània

7 Bulder Planet

3 Jov. Handbol Mataró

8 Ari Dance

Escola Oficial
4 d'Idiomes

9 AD La Llantia

Camí Ral, 318

Iluro, 64

Veïnat de Valldeix

Antoni Capmany, 62 bis

Terrassa, 33

Jacint Verdaguer, 51

Blanes, 70

Onofre Arnau, 32

3

10 Fitness Factory

5 CIDIE
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Camí Ral, 39
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CASALS D'ESTIU

Un casal pels
petits artistes
Per als nens i nenes que vulguin gaudir
d’un estiu diferent fent allò que més els
agradi, no us perdeu les idees que us
proposem per viure un estiu diferent fent
teatre, circ, arts plàstiques o el que més
us agradi

ESPECIAL CASALS 11 1820.indd 2
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Tot i que, en aquest cas, no es tracta
d’un casal artístic, cal mencionar
la proposta del TecnoCampus. Ja
fa diverses edicions que proposen
un campus formatiu per a apassionats de les tecnologies i la robòtica on aprendre, per exemple,
programació de videojocs, animació 3D, concept art i molt més. Si
el que voleu és aprendre a nadar,
o millorar les vostres habilitats
dins de l’aigua mentre feu esport
i coneixeu nous amics, no us podeu perdre els cursets de natació
de la Piscina Municipal. Es tracta d’una proposta dividida per
edats i nivells: d’1 a 3 anys i de 3
a 12 anys dividits entre iniciació i
perfeccionament.

HI HA MOLTA
VARIETAT TEMÀTIC
A
EN ELS DIFERENTS

CAMPUS QUE ES FA
N
A MATARÓ!

IM
ITA
DA
S

Per tots aquells nens i nenes que desitgin expressar-se, experimentar, ser creatius o aprendre sobre
allò que més els agradi, la millor opció és apuntar-se
a un casal de temàtica específica on desenvolupar
les seves habilitats. N’hi ha de circ, d’arts plàstiques,
de teatre, d’esports, de tecnològics i molt més. Així
doncs, hi ha diversos espais al Maresme on poder
gaudir fent manualitats originals, tallers amb diferents materials, gaudir de jocs d’expressió artística
i corporal, ballar, cantar, actuar i descobrir totes
les possibilitats que ofereixen les arts plàstiques i
escèniques sense límits. El més important és descobrir i crear sense cap impediment. Alguns espais
que ofereixen aquests cursos són, per exemple, la
Destil·leria de Mataró, que proposa un casal artístic des de ja fa diversos estius per a infants i joves.
També cal destacar les dues propostes de l’Aula de
Teatre de Mataró.

2 JUNIO AL 20 JULIO
25
I CURSO FÚTBOL VERANO
+ INGLÉS
colabora

PRECIOS A PARTIR DE 60 EUROS

NIÑAS NO FEDERADAS PRECIOS ESPECIALES
-OPCIÓN COMIDA
-ROPA ENTRENO
-FRUTA Y ZUMOS

A.D. LA LLANTIA
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
S:
(OFICINA CLUB CAMPO FÚTBOL))
666.11.58.95- 93.757.43.35
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