Casal
L’ESPLAI
L’Associació Juvenil Esplai
Celrà ofereix un espai
d’educació en el lleure per
a infants i joves, potenciant
la xarxa social i associativa
del municipi. Apostem per
treballar a partir del joc, el
diàleg, l’art, la creativitat,
la descoberta de l’entorn,
la convivència i els valors i
actituds que els permetin ésser
ciutadans lliures, amb esperit
crític i participatius/ves.
Ω Dates: Casalet, Mitjans,
Mig-grans i Grans, Acampada
L i Acampada XL: del 26/06 al
28/07.
Ω Edats: De 3 a 17 anys.
Casalet: P3, P4 i P5.
Mitjans: 1r i 2n.
Mig-grans: 3r i 4t.
Grans S: 5è.
Grans M: 6è
Acampada: 1r d’ESO
Acampada L: 2n d’ESO
Acampada XL: 3r i 4t d’ESO
Ω Espais:
P3: Local Entitats
P4: Antiga Biblioteca
P5: Moll Estació
Mitjans: Escoles l’Aulet
Mig-grans: Escoles Velles
Grans S: a concretar
Grans M: a concretar
Acampada: Torre Desvern
Acampada L: Pavelló Municipal
d’Esports
Acampada XL: a concretar
Ω Servei de menjador:
De 13.30 a 15.30 h. Transport
de la piscina al menjador amb
autobús.
Ω Activitats concretes:
Casalet: Colònies a Mas Suro.
Curs de natació optatiu.

Acampada 1 nit als locals.
Teràpia amb gossos CTAC
i activitat extra Bombolles.
Mitjans: Colònies a Els Arcs
de Santa Pau. Ruta i activitat
extra a concretar. Mig-Grans:
Colònies a Casa Tramuntana de
Vilamaniscle, ruta i activitats a
concretar. Grans S: Colònies a
Agullana. Ruta a Cantonigrós.
Grans M: Colònies a Agullana,
ruta a Cantonigròs. Acampada:
acampada a Can Aubareda, ruta
Verges-Sant Jordi. Acampada
L: acampada a Bagà, ruta
Girona-Rocaborba. Acampada
XL: acampada al Delta de l’Ebre.
Ruta amb bici de Celrà als
Metges.
Ω Reunions informatives:
Informativa general, a l’Ateneu:
divendres 21/04, 20 h.
Reunions informatives per a
grups (espais a concretar):
s’informarà properament al blog,
facebook i els dies d’inscripcions
presencials.
Ω Inscripcions:
Dijous 11/05, 17 a 19 h (Antiga
Biblioteca).
Divendres 12/05, 17 a 19 h (Sala
Entitats.
Dissabte 13/05 10 a 14 h (Sala
Entitats).
Cal portar la documetació
següent: fotocopia DNI
participant o pare/mare,
fotocòpia carnet Seguretat Social,
foto de carnet, full autoritzacions
omplert (es pot descarregar al
blog)
+ info: casalestiuesplaicelra.
blogspot.com.es
Ω Organitza: Esplai de Celrà.
esplaicelra@hotmail.com

Tallers de
DANSA
Ω Infants
- Roda de circ
Amb Berta Sala i Jana
Fernandez.
Dilluns 26 de juny, de 16-19 h.
Malabars, teles, trapezi i
acrobàcia.
Adreçat a infants de 8 a 12
anys.
Preu: 27 €
- Dansa en família
Amb Mercedes Guevara.
27 i 28 de juny, de 17 a 18.30 h.
Adreçat a infants de 3 a 6
anys acompanyats d’un o dos
adults.
Preu: 30 €

Ω Adults i Joves
- Taller de Partnering
Amb Guy Nader i Maria
Campos.
26 i 27 de juny, de 10 a 14.15 h.
Preu: 90 €
- Kun Dance
Amb Dominik Borucki.
Dissabte 24 de juny, de 13 a
17.30 h.
Preu: 30 €.
- Dansa clàssica i repertori
Amb Lia Condis.
Del 26 al 30 de juny, de 16.15 a
17.45 h. Preu: 60 €
Ω Informació i inscripcions
Fins al 20 de juny, a l’Escola
de Dansa. Tel. 972 492 658,
escoladedansa@celra.cat.
www.escoladedansa.celra.cat

Casal
ARTÍSTIC
Endinsa’t al món de l’art
Un casal pensat per a tots
aquells nens i nenes que tinguin
ganes d’experimentar, inventar,
crear i passar-s’ho molt bé a
través de l’Art.
Des de la pintura, la ceràmica,
el dibuix, la fotografia,
l’escultura i la restauració ens
apropem a la Naturalesa, per
veure com forma part de la
Història de l’Art. Els animals,
les plantes, les muntanyes i els
rius, són elements presents en
la majoria d’artistes i en tot el
món de l’art. Ho descobrirem!!
També tindrem temps per a
divertir-nos i fer jocs d’aigua a
la piscina municipal de Celrà.
T’animes?
T’esperem la Montse, la Núria,
la Rosa, en Jordi i la Tàmen.
Ω Dates i horari: Del 26 de
juny al 28 de juliol.
Ω Edats: De 8 a 14 anys.
Cal que hi hagi un mínim de 8
persones inscrites per portar a
terme aquest taller.

PREUS DEL CASAL DE L’ESPLAI
Horari de 8.30 a 13.30 h
Dates
Import
Casalet P3 i P4
220,00 €
Casalet P5
230,00 €
Mitjans
240,00 €
Mig-grans 3r
255,00 €
Mig-grans 4t
255,00 €		
Grans S i M
320,00 €
Acampada
365,00 €
Acampada L
375,00 €
Acampada XL
385,00 €

De 13.30 a 15.30 h
Menjador
160,00 €
155,00 €
125,00 €
120,00 €
115,00 €
105,00 €
105,00 €
100,00 €
85,00 €

* Preu esporàdic menjador: 8 €
* Tardes mes sencer: 100 €
* Tardes esporàdiques: 6 €
* Les quotes inclouen totes les sortides i activitats.

Ω Sortides: Dos dies es faran
sortides a museus (el preu del
bitllet del tren o bus s’haurà
de pagar el mateix dia de la
sortida).
Ω Reunions informatives:
A la Sala d’Entitats del Centre
Cultural La Fàbrica.
Abans de les incripcions:
Dimecres 3 de maig, a les 19 h.
Abans de l’inici del taller:
Dimecres 24 de maig, a les
19 h.
Ω Inscripcions:
Dimarts 2 de maig, de 16 a 19 h.
Dimecres 3 de maig, de 9 a 14 h.
Dijous 4 de maig, de 9 a 14 h.
Divendres 5 de maig, de 16 a 19 h.
A l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament (1r pis del Centre
Cultural).
Us podeu baixar el formulari
d’inscripció a www.celra.cat
Cal dur: fotocopia DNI
participant o pare/mare/tutor
legal, fotocòpia Targeta Sanitària,
foto de carnet
Ω Organitzen: Escola
Municipal d’Art de Celrà i Àrea
de Cultura.
Ω Contacte: Àrea de Cultura
/ cultura@celra.cat /
972.493.026

Ω Espais on es farà l’activitat:
Escola d’Art del Centre Cultural
La Fàbrica, piscina municipal i
entorn del municipi.

PREUS DEL CASAL ARTÍSTIC
Dates
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

Horari de 9 a 13.30 h
Import
160,00 €
200,00 €
235,00 €
270,00 €

* Preu 1 setmana addicional: 80 € * Amb material inclòs

Campus
DE FUTBOL
L’objectiu és l’aprenentatge
i el perfeccionament dels
aspectes tècnics i tàctics del
futbol d’una manera divertida
en companyia de nous amics i
amigues.
Ω Dates i horari: Del 26 de
juny al 28 de juliol.
Servei d’acollida matinal de
8.30 a 9 h. Matins, de 9 a 13.30
h. Dinar, de 13.30 a 15 h.
Ω Edats: Dirigit a nens i nenes
d’entre 5 i 13 anys (nascuts
entre el 2011 i el 2004).
Ω Instal·lacions:
Camp de futbol, piscina
municipal i, puntualment,
altres espais del municipi.
Ω Monitoratge: Tots els
monitors seran titulats en l’àmbit
de l’educació física i l’esport
o amb la titulació de tècnic de
futbol.
Ω Dinar: Serà elaborat per
l’empresa Bo i Sa, dinarem
a l’Escola les Falgueres o a
l’espai del bar del camp de
futbol.

Ω Activitat estrella: El preu
inclou una activitat estrella per
setmana: Bubble football +
pàdel a Celrà, Aquadiver Platja
d’Aro, Caiac a Banyoles, Platja i
torneig al campus de futbol de
Fontajau.
*Les activitats poden ser
modificades segons el volum
d’inscrits.
*Activitats 100% de futbol.
Ω Activitats concretes:
Entrenaments tècnics i tàctics,
entrenaments competitius,
campionats interns, xerrades
tècniques.
Ω Inscripcions: Ompliu
el formulari d’inscripció
a https://sites.google.com/
site/campuscelra i porteu la
documentació al Coordinador
del UCE Celrà, o presencialment
a les oficines del Club.
Preinscripcions a la web a partir
del 4 d’abril.
Ω Informació:
C/ Pins d’en Ros, s/n - Celrà.
campuscelra@gmail.
com. Carles Santodomingo
650363264. web: http://sites.
google.com/site/campuscelra
Ω Reunió informativa:
s’informarà properament al web.

PREUS DEL CAMPUS DE FUTBOL
Horaris
5 setmanes
4 setmanes
3 setmanes
2 setmanes
1 setmana

8.30-9 h
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït

9-13.30 h
300 €
260 €
210 €
150 €
80 €

13.30-15 h
160 €
140 €
105 €
70 €
35 €

* El preu inclou una activitat estrella per setmana.
* Dinar 1 dia: 9 €.
* Entrada a la piscina no inclosa. Tots els participants han
d’anar a pagar la quota directament als serveis de la piscina,
abans de la primera setmana de juny.

Casal Esportiu
PATINATGE
És un casal esportiu en el qual
es patinarà. A part d’ensenyar
la tècnica del patinatge i jugar
amb els patins, treballarem
la part artística i el lleure.
Realitzarem excursions,
colònies, anirem a la piscina i
a la platja, farem acampades,
jocs, tallers, activitats
relacionades amb l’eix temàtic,
etc.
Ω Edats: De P3 fins a 6è
Ω Calendari:
Del 26 de juny al 28 de juliol,
ambdós inclosos.
Ω Espais: Pavelló de les
Piscines, Pavelló Municipal,
Can Ponac i Piscina Municipal.
Ω Horaris:
Servei d’acollida: 8 a 8.45 h.
Matins: 8.45 a 13.30 h.
Menjador: 13.30 a 15.30 h.

Tardes: 15.30 a 16.30 h.
Ω Servei de menjador:
De 13.30 a 15.30 h a càrrec del
càtering Bo i Sà a Can Ponac.
Ω Inscripcions:
Dimecres 3 de maig, dimecres
10 de maig i dilluns 15 de maig
de 17.30 a 20.30 h, al Pavelló
Municipal.
Ω Documentació inscripcions:
Full d’inscripció omplert,
fotocòpia del DNI del
participant o pare/mare,
fotocòpia targeta sanitària i del
llibre de vacunes.
Ω Organitza: Club Patinatge
Celrà. cpcelra@gmail.com
Ω Contacte: 654193751 (Alba
Jordà), 600024692 (Marta
Esparch). Ens trobareu al
Pavelló Municipal els dilluns i
dimecres de 17.15 a 20 h.

PREUS DEL CASAL DE PATINATGE
		
Piccolins
Tot el mes matí
Tot el mes matí i tarda

Import
235 €
285 €

Mitjans
Tot el mes matí
Tot el mes matí i tarda

Import
265 €
315 €

Grans
Tot el mes matí
Tot el mes matí i tarda

Import
310 €
360 €

* Acollida (8 a 8.45 h): 5 € la setmana / eventual 2 €. No es
retornaran els diners un cop efectuat el pagament.
* Dinar tota la setmana: 30 € / esporàdic: 8 €
* Tarda esporàdica: 5 €
* Els preus inclouen les colònies.
* Els NO SOCIS tindran un increment de 25 € en el preu final
del casal.

Viu

l’estiu
2017
a CELRÀ

