
Endinsa’t al món de l’art 
Un any més, des de l’Escola 
Municipal d’Art de Celrà i l’Àrea de 
Cultura s’organitza el Casal Artístic, 
amb la voluntat d’oferir un espai 
de creació i oci per a tots aquells 
nens i nenes que tinguin ganes 
d’experimentar, inventar, crear i 
passar-s’ho d’allò més bé a través 
de l’Art

Aquest any celebrarem el centenari 
de la creació de la mítica BAUHAUS, 
l’Escola Superior de Disseny 
alemanya que va revolucionar 
el pensament, l’obra artística i 
l’arquitectura del segle XX. Des de 
la pintura, la ceràmica, el dibuix, la 
fotografia, l’escultura i la restauració, 
farem un viatge per descobrir els 
treballs, teories i experiments dels 
artistes de la Bauhaus. Una escola 
d’art i arquitectura que va sobreviure 
al nazisme i va revolucionar el futur. 

També hi haurà temps per divertir-
se i fer jocs d’aigua a la piscina 
municipal. T’animes?

Ω Dates i horari: Del 25 de juny al 
31 de juliol. De 9 a 13.30 h.

Ω Edats: De 7 a 14 anys.
Cal que hi hagi un mínim de 8 
persones inscrites per portar a 
terme aquest casal.

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

Ω Sortides: Les sortides es 
concretaran amb el programa 
del casal. El preu de les visites i 
activitats extraordinàries no està 
inclòs en el preu del casal.

PREUS DEL TALLER ARTÍSTIC
                                                             
                                                               Horari de 9 a 13.30 h 

* Preu 1 setmana addicional: 80 €  
* Amb material inclòs
* La matrícula es paga en el moment de la preinscripció i la resta 
amb la inscripció. 

L’Associació Juvenil Esplai 
Celrà és una entitat que ofereix 
un espai anual d’educació en 
el lleure als nens/es 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 actitutds que els 
permetin a la llarga ésser 
ciutadans/es lliures, amb 
esperit crític i participatius/
ves. Pensem que la cohesió de 
grup i la transmissió de valors 
als participants és molt més 
fàcil i alhora enriquidor a partir 
de sortides de convivència, 
per això les nostres propostes 
educatives són mensuals i 
contenen colònies, acampades 
i petites sortides que ens 
permeten assolir tots aquests 
objectius. 

Ω Dates: Del 26 de juny al 31 
de juliol.

Ω Edats: De 3 a 17 anys.
Casalet: P3, P4 i P5.
Mitjans: 1r i 2n.
Mig-grans: 3r i 4t.
Grans: 5è i 6è
Acampada: 1r d’ESO
Acampada L: 2n d’ESO
Acampada XL: 3r d’ESO
Acampada XXL: 4t d’ESO

Ω Espais:
Casalet: Local d’Entitats, 
Antiga Biblioteca i Moll Estació
Mitjans: Local a concretar.
Mig-grans: Local a concretar.
Grans: Local a concretar.
Acampada: Local a concretar.
Acampada L: Local a concretar. 
Acampada XL: Local a 
concretar.
Acampada XXL: A concretar. 

Ω Servei de menjador: 
De 13.30 a 15.30 h. 

Ω Activitats concretes: 
Casalet: Colònies (Mas Suro). 
Acampada d’una nit als locals.
Curs natació optatiu, teràpia 
amb gossos ctac i activitat extra 
a concretar. 
Mitjans: Colònies (Els Arcs de 
Santa Pau). Ruta: Celrà-Sant 
Martí Vell i activitat a concretar. 
Mig-Grans: Colònies (Els Arcs 
de Santa Pau). Ruta: Celrà-La 
Pera (3r), ruta a concretar (4t).
Grans: Colònies (Els Arcs de 
Santa Pau). Ruta a concretar.
Acampada: Acampada al 
Terreny Puigmarí-Serra de 
Pradella i ruta a concretar. 
Acampada L: Acampada al 
Terreny de Molí de la Roda-
Sant Martí de Sesgueioles i 
ruta a concrtar. 
Acampada XL: Acampada al 
Terreny Llombregueres de baix-
Vall del Ges i ruta a concretar. 
Acampada XXL: Acampada al 
Terreny Mas Hostalets-Puigmal 
i ruta a concretar. 

Ω Reunions informatives: 
Informativa general, a l’Ateneu: 
dimecres 20 de febrer, 20 h. 
Reunions informatives per a 
grups: s’informarà pròximament 
al blog i facebook.

Ω Preinscripcions: 
Per internet: del 4 al 10 de març 
a http://casalestiuesplaicelra.
blogspot.com.es. *Penseu en fer 
la inscripció de cada fill/a en el 
grup que li pertocarà anar. 

Presencials: dissabte 9 de 
març, de 10 a 14 h al Local 
d’Entitats. *No caldrà portar la 
documentació fins que no surtin 
les places adjudicades. 
*Recordem que les preinscripcions 
fan referència al casal que té lloc 
durant tot el mes, no s’oferexen 
quinzenes

Casalet P3 i P4
Casalet P5
Mitjans
Mig-grans

Grans
Acampada
Acampada L
Acampada XL
Acampada XXL

Casal 
L’ESPLAI

Casal
ARTÍSTIC

Viu 
l’estiu
2019
a CELRÀ

Ω Material: 
Càmera de fotos digital o reflex.
Bata.
Banyador, tovallola, xancletes 
i crema de protecció solar per 
anar a la piscina.
La resta de material està inclòs 
en el preu.
 
Ω Reunions informatives: 
A la Sala d’Entitats del Centre 
Cultural La Fàbrica.
Abans de les inscripcions:
Dijous 28 de febrer, a les 19 h.
Abans de l’inici del taller:
Dijous 13 de juny, a les 19 h.

Ω Preinscripcions: 
Dilluns 4 de març, de 9 a 14 h
Dimarts 5 de març, de 15 a 19 
h. A l’Àrea de Cultura.
Per internet: del 4 al 10 de 
març, a escoladart.celra.cat.
Per fer la preinscripció s’ha de 
fer un pagament de 60 €. 
 
Ω Inscripcions: 
Dimarts 7 de maig, de 16 a 19 h. 
Dimecres 8 , de 9 a 14 h.  
Dijous 9, de 16 a 19 h.
Divendres 10, de 9 a 14 h.
A l’Àrea de Cultura. 

Per internet: del 7 al 12 de 
maig, a escoladart.celra.cat.
Cal adjuntar full d’inscripció 
i d’autoritzacions signat, 
fotocòpia DNI  del participant 
(si en té) i del pare/mare/tutor 
legal, fotocòpia de la targeta 
sanitària i foto de carnet.

Ω Més informació: www.
escoladart.celra.cat / cultura@
celra.cat / 972.493.026

Ω Organitzen: Escola 
Municipal d’Art de Celrà i Àrea 
de Cultura (Ajuntament de 
Celrà).

PREUS DEL CASAL DE L’ESPLAI

 
Horari de 8.30 a 13.30 h     Menjador: De 13.30 a 15.30 h

260 €
300 €
320 €
350 €

380 €
410 €
420 €
430 €
440 €

280 €
320 €
340 €
370 €

400 €
430 €
440 €
450 €
460 €

160 €
155 €
150 €
140 € (3r)
135 € (4t)
125 €
100 €
-
-
-

Import 
(empadronats)

Import 
(no empadronats) Menjador*

* Preu esporàdic menjador: 8 € (Cal portar import just). 
Caldrà entregar cada tiquet, omplert amb les dades del nen/a 
i donar-lo al responsable de cada grup el mateix dia (al matí) 
que vulgueu que es quedi a dinar (és important no oblidar-ho).
*El menjador podrà ser de mes sencer, per setmanes o per 
dies esporàdics. Els preus variarant en funció de cada grup i 
sorties que es realitzin. Es detallarà a la informació específica 
del casal. 
* Les quotes inclouen totes les sortides i activitats.

2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

60 €
60 €
60 €
60 €

100 €
140 €
175 €
210 €

Dates Matrícula Quota

Ω Inscripcions: 
- Dijous 25 d’abril, de 17 a 19 h 
(Antiga Biblioteca).
- Divendres 26 d’abril, de 17 a 
19 h (Local Entitats).
- Dissabte 27 d’abril, de 10 a 14 
h (Local Entitats).

*Aquests dies cal que tothom 
porti la documentació 
necessària del seu fill/a en 
paper:
- Fotocòpia DNI del participant 
o pare/mare si no en tenen.
- Fotocòpia Seguretat Social. 
- Fotografia carnet.
- Full d’autoritzacions omplert 
(es pot descarregar al blog).  

Ω Informacions noves: 
Per tal que no hi hagi baixes 
d’última hora i per garantir 
la previsió de l’estructura de 
totes les activitats de cada grup 
del casal, aquest any cal fer 
una paga i senyal de 80 € per 
infant inscrit (no retornable*), 
que s’ingressaran un cop es 
confirmin els/les admesos/es. 
- Es publicaran al blog el 22 de 
març.
- Caldrà fer la paga i senyal del 
23 al 29 de març.
- Si algú no fa el pagament dins 
el termini establert, perdrà la 
plaça. 
*Només es retornarà la paga i 
senyal en cas que el grup no tiri 
endavant. 

Ω Organitza: Esplai de Celrà. 
esplaicelra@hotmail.com



TALLERS 
i CASALS

CELRÀ
2019

Descobrim l’univers!
Casal esportiu en el qual 
ensenyarem la tècnica del 
patinatge, jugarem amb 
els patins i treballarem la 
part artística. També farem 
excursions, colònies, anirem 
a la piscina i a la platja, farem 
acampades, jocs, tallers i 
activitats relacionades amb l’eix 
temàtic. Es prepararà un ball de 
patinatge representant l’univers 
com a cloenda del casal. 

Ω Edats: De P3 fins a 2n d’ESO

Ω Calendari: 
Del 25 de juny al 26 de juliol, 
ambdós inclosos.

Ω Espais: Pavelló de les 
Piscines, Pavelló Municipal, 
Can Ponac i Piscina Municipal.

Ω Horaris: 
Bon dia: 8 a 8.45 h. 
Matins: 8.45 a 13.30 h.
Menjador: 13.30 a 15 h.
Bona tarda: 15 a 16.30 h.
*La tarda es realitzarà amb un 
mínim de 5 persones.

Ω Preinscripcions: 
S’iniciaran el 4 de març fins a 
omplir aforament, a través del 
formulari web (www.cpcelra.
cat). S’haurà de fer una paga i 
senyal de 50 €, aquest import 
només es retornarà en cas 
d’anul·lar l’activitat per falta de 
participants. Serà descomptat 
de l’import total. 

Ω Inscripcions: 
Els dies 24, 26 i 29 d’abril, 
de 17.30 a 19.30 h (Pavelló 
d’esports).

Ω Documentació inscripcions: 
- Full d’inscripció omplert, 
- Fotocòpia tarja sanitària 
- Fotocòpia del DNI del 
participant o pare/mare/tutor.
- Fotocòpia del llibre de 
vacunes.

Ω Organitza: Club Patinatge 
Celrà. casal@cpcelra.cat

Ω Contacte: Marta Esparch 
(600024692) o al Pavelló 
municipal els dilluns i dimecres 
de 17.30 a 20 h.

Casal Esportiu Patinatge

PREUS DEL CASAL DE PATINATGE
  
                                                  Import                                                        
Tot el mes matí                     315 €
Setmana 25 al 28                                              45 €
Setmana 1 al 5 de juliol  (colònies)                108 €
Setmana 8 al 12 de juliol                                  50 €
Setmana 15 al 19 de juliol (colònies)               183 €
Setmana 22 al 26 de juliol                                50 €

   
- Bon dia: 5 € la setmana / eventual 2 €. No es retornaran els 
diners un cop efectuat el pagament. Mínim 5 persones.
- Dinar tota la setmana: 30 € / esporàdic: 8 €
- Bona tarda: 10 € la setmana / eventual 4 €. No es retornaran 
els diners un cop efectuat el pagament. Mínim 5 persones.

PREUS DEL CAMPUS DE FUTBOL

Campus
DE FUTBOL
 
Consistirà en un campus de 
futbol lúdic, de tecnificació i 
desenvolupament motor. A 
més de la part futbolística, 
també donarem importància 
a la part més social-afectiva i 
l’aprenentatge amb valors.
Com va dir un gran pedagog: 
a nivell educatiu, més no és 
igual a millor (Piaget, 1969). 
L’aprenentatge específic de 
futbol que volem aconseguir, 
no l’obtindrem com més 
hores de pràctica realitzem 
sinó com més motivants 
siguin questes hores. Per 
això, també realitzarem altres 
activitats variades que faran 
que aquestes jornades acabin 
siguent una festa diària.  
 
Ω Dates i horari: Del 25 de juny 
al 2 d’agost.
Servei acollida, de 7.45 a 9 h. 
Matins, de 9 a 13.30 h. 
Dinar, de 13.30 a 15 h. 
Tarda, de 15 a 17 h.
 

Ω Edats: Adreçat a nens i nenes 
del 2005 fins al 2014. 

Ω Instal·lacions: 
Camp de futbol, piscina 
municipal, Escola Les 
Falgueres i Pavelló d’esports. 

Ω Altres: Dins del pack de 
tot el dia, està inclosa una 
gran activitat a determinar 
per setmana. Els qui només 
vinguin matins hauran de 
pagar un petit suplement de 
dinar i monitoratge. La primera 
setmana es farà sortida a 
l’Aquadiver (Platja d’Aro) per 
compensar el dilluns que és 
festiu i no hi ha campus. 

Ω Preinscripcions: de l’1 d’abril 
al 23 de maig. Presencialment 
al camp de futbol o a través de 
la web: www.enratxa.com. Per 
formalitzar-la cal fer una paga i 
senyal de 50 € (no retornable) els 
quals seran descomptats de la 
inscripció. 

Ω Inscripcions: del 24 de maig 
al 10 de juny. Presencialment al 
camp de futbol o a través de la 
web www.enratxa.com. 

Ω Informació: 
www.enratxa.com
coordinacio@enratxa.com

* Dinar esporàdic: 8 €.
* Tarda esporàdica: 3 €
* 10% de descompte si es fa la preinscripció abans del 12 de 
maig i la llavors inscripció abans del 26 de maig.
*10% de descompte al segon germà. 

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes

85 €
150 €
220 €
270 €
290 €
345 €

Horaris Matí Dinar Tarda
35 €
70 €
105 €
140 €
165 €
195 €

20 €
40 €
60 €
72 €
90 €
105 €

Tallers de 
DANSA
Ω  Infants

- Taller de circ
Dies 25 i 26 de juny.  
Horari: de 16 a 18 h.
Edat: de 8 a 12 anys.
Incripcions: del 2 de maig al 21 
de juny a escoladedansacelra.
koobin.com

Ω  Adults i Joves

- Taller contemporani
Dies 25 i 26 de juny.
Horari: de 16 a 18 h.
Edat: a partir de 14 anys i 
adults. 
Incripcions: del 2 de maig al 21 
de juny a escoladedansacelra.
koobin.com

Ω Informació i inscripcions 
Del 2 de maig al 21 de juny, a 
l’Escola Municipal de Dansa i 
a escoladedansacelra.koobin.
com
Tel. 972 492 658, 
escoladedansa@celra.cat. 
www.escoladedansa.celra.cat

Taller de circ
Taller contemporani

PREUS DELS TALLERS DE DANSA 

40 €
96 €

* Inscripcions: del 2 de maig al 21 de juny, a 
escoladedansacelra.koobin.com


