
Un any més, des de l’Escola 
Municipal d’Art de Celrà i l’Àrea 
de Cultura organitzem el Casal 
Artístic, amb la voluntat d’oferir 
un espai de creació i oci per 
aquells infants que tinguin ganes 
d’experimentar, inventar, crear 
i passar-s’ho d’allò més bé a 
través de l’Art. 
Malauradament, amb el pas 
dels anys hem iniciat un camí 
d’allunyament de la natura, en 
el qual poc a poc hem anat 
perdent els lligams amb ella. 
Per reconnectar amb tot allò 
que ens envolta, la temàtica 
d’enguany és L’ARBRE vist com 
a concepte artístic i vital. Des de 
la pintura, la ceràmica, el dibuix, 
la fotografia, l’escultura i la 
restauració, farem un viatge per 
descobrir el fascinant combinat 
entre art i natura; perquè l’art, 
com un arbre, ens fa estar 
arrelats a la terra i alhora també 
ens fa créixer.

Ω Dates i horari: Del 28 de juny 
al 30 de juliol, de 9 a 13.30 h
No s’ofereix servei de menjador.

Ω Edats: De 7 a 14 anys 
(1r primària - 2n ESO) 

Ω Espais: Escola d’Art del Centre 
Cultural La Fàbrica, piscina 
municipal i entorn del municipi.

PREUS DEl tallER aRtíStic

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 actituds que els 
permetin a la llarga ésser 
ciutadans/es lliures, amb 
esperit crític i participatius/ves. 

Ω Dates i horari: 
Casal de P3 a 6è: Del 28 de 
juny al 30 de juliol, de 8.30/9 h 
a 13.30/ 14 h.
Dinar: de 13.30 a 15.30 h.
De 1r d’ESO a 4t d’ESO: Agost, 
de 9 a 14 h. 

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 i 2n d’ESO
Acampada 3r d’ESO i 4t d’ESO

Ω Servei de menjador: en 
format carmanyola. Us podreu 
acollir al servei de menjador de 
forma setmanal, no està previst 
oferir dies esporàdics. El seu 
cost serà de 20€/setmana.

Ω Reunions informatives: 
Es concretaran més endavant al 
blog i xarxes socials. 

Ω Pre-inscripcions: 
Seran de forma telemàtica de l’1 al 
6 de març a través del nostre blog.
No cal portar la documentació fins 
que sortin les places adjudicades
Cal fer una paga i senyal de 80 € 
per infant inscrits, no retornable, 
que s’ingressarà un cop es 
confirmi l’admissió. 
Les llistes es publicaran al blog el 
29 de març. Caldrà fer la paga i 
senyal del 30 de març al 5 d’abril. 
* Només es retornarà la paga i 
senyal en cas que no tiri endavant 
el grup. 

Ω inscripcions: 
Es realitzaran del 4 al 9 de maig. 
Format a concretar.
Cal portar la documentació 
especificada al blog.

Ω Organitza: Esplai de Celrà. 
preinscripcionsesplaicelra@
gmail.com 

casalet P3,P4 i P5
Mitjans (1r i 2n)
Mig-grans (3r i 4t)
Grans (5è i 6è)

Casal 
L’espLai

Casal
aRTÍsTiC

Viu 
l’estiu
2021
a Celrà

Ω Reunions informatives: 
Es faran, en principi, via Zoom.
Abans de les inscripcions:
Dimarts 22 de febrer, a les 18:30 h. 
Abans de l’inici del taller:
Dijous 21 de juny, a les 18:30 h.

Ω Pre-inscripcions: 
De l’1 al 7 de març, per internet 
al següent enllaç: https://celra.
cat/casalartístic. Presencialment 
a l’Ajuntament de Celrà, en el seu 
horari d’obertura.
Per fer la preinscripció s’ha de fer un 
pagament de 30 €.

Ω inscripcions: 
Del 4 al 9 de maig, per internet 
a la web escoladart.celra.cat i 
presencialment a l’Ajuntament de 
Celrà en el seu horari d’obertura.
Cal adjuntar full d’autoritzacions 
signat, fotocòpia DNI del pare/mare/
tutor legal, fotocòpia de la targeta 
sanitària i del llibre de vacunes. Les 
participants al casal artístic 2020, 
no cal que tornin a presentar la 
documentació.

Ω Material: 
Càmera de fotos digital o reflex.
Bata, banyador, tovallola, xancletes,  
crema de protecció solar i esmorzar 
La resta de material està inclòs al 
preu. 

Ω Sortides: Les sortides es 
concretaran amb el programa del 
casal. 

Ω contacte: Laura Francès 
cultura@celra.cat
872.723.265

PREUS DEl caSal DE l’ESPlai

250 €
280 €
295 €
310 €

265 €
295 €
310 €
325 €

import 
(empadronats)

import 
(no empadronats)

2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

30 €
30 €
30 €
30 €

160 €
200 €
235 €
270 €

Dates Matrícula Quota

Casal de
Natura 

Nou casal enfocat al coneixement 
de l’entorn natural i la 
identificació del paisatge propi 
del territori on  es desenvolupa, 
a partir de la realització d’una 
bioconstrucció. Es tracta d’una 
activitat manipulativa on, a través 
de dinàmiques relacionades amb 
la recol•lecció i la identificació 
d’elements naturals, es 
construeix una estructura en 
format d’umbracle-aguait, 
passera o hostal d’insectes.

Ω Dates i horari: 
Del 5 al 30 de juliol. De dilluns 
a divendres, de 9 a 14h. No 
s’ofereix servei de menjador.

Ω Edats: Joves de 1r a 4t d’ESO

Ω Places: Inicialment s’ofereixen 
20 places. Es podran admetre 
més inscripcions si es poden 
formar nous grups de 10 joves. 
S’admetran com a màxim 40 
participants.

Ω Espais: Torre Desvern (porxo 
i aula). 

Ω Pre-inscripcions: 
De l’1 al 7 de març , per internet, 
al següent enllaç  https://celra.
cat/casalnatura 
Preinscripcions  presencials a 
l’Ajuntament de Celrà, en les 
mateixes dates, en el seu horari 
d’obertura.

Ω Gestiona: La Copa, 
cooperativa de projectes 
ambientals

Ω Organitza: Àrea d’educació 
de l’Ajuntament de Celrà

Ω Més informació: https://celra.
cat/casalnatura 

Ω contacte: Elisenda Quintana
educació@celra.cat
972.49.20.01

* Preu del casal: 305 euros. Inclou una matrícula de 100 
euros.

1) Crear hàbitats favorables per als micromamífers, rèptils, 
amfibis i artròpodes locals i ser un lloc que permeti observar-
los sense ser vist.
2) Ser un umbracle natural per a transeünts en moments de 
calor.
3) Donar a conèixer maneres de construir sostenibles i 
autosuficients.
4) Proporcionar activitats per millorar i aprofundir en el 
coneixement de tècniques de construcció tradicionals 
utilitzant materials naturals.
5) Aconseguir la sensibilització ambiental a partir del 
coneixement dels hàbitats que alberguen espècies vegetals i 
faunístiques. 

PREU i OBJEctiUS DEl caSal DE natURa 

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

20 €
40 €
60 €
80 €
100 €

Menjador

*  Els preus d’agost es
 concretaran més endavant

Tallers de 
DaNsa

Ω Dates: Del 25 de Juny al 10 juliol tallers i cursos 
d’estiu.

* Ball contemporani
* Dansa vertical
* Hipopressius 
* Tècniques de circ

Ω Horaris i grups a determinar. 

Ω Més informació:
Tel. 972 492 658, 
escoladedansa@celra.cat. 
www.escoladedansa.celra.cat



tallers 
i casals

Celrà
2021

Viu un musical
Casal esportiu en el qual 
ensenyarem la tècnica del 
patinatge artístic, jugarem 
amb els patins i treballarem 
la part artística. També farem 
excursions, colònies, anirem a 
la piscina, farem acampades, 
jocs, tallers i activitats 
relacionades amb l’eix temàtic. 

Ω Dates i horari: Del 28 de juny 
fins el 30 de juliol.
Bon dia: 8 a 8.45 h.
Matí: 8.45 a 13.30 h.
Dinar: 13.30 a 15 h.
Bona tarda:  15 a 16 h.
La bona tarda i el bon dia es 
realitzarà amb un mínim de 5 
persones.

Ω Edats: De P3 fins a 4t d’ESO.

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

Ω Reunió informativa:
Dijous 8 d’abril a les 20 h 
online (a confirmar enllaç 
mitjançant plana web del club 
www.cpcelra.cat).

Ω Pre-inscripcions:
Del 8 març fins a omplir 
aforament al enllaç www.
cpcelra.cat i 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 final.

Ω inscripcions: 
De forma telemàtica: Fins el 7 
de maig al correu secretaria@
cpcelra.cat.  Adjuntar la 
documentació en format 
PDF. De forma presencial: 
Es pot deixar a la consergeria 
del pavelló d’esports fins 7 
de maig. S’haurà d’omplir 
el document “full inscripció 
casal d’estiu” penjat a la web 
www.cpcelra.cat i portar-lo 
imprès, juntament amb la 
documentació demanada .

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

Ω Organitza: Club Patinatge 
Celrà. 

Ω contacte: 
secretaria@cpcelra.cat

Casal esportiu 
patinatge

  
                                                                 import 
Tot el mes matí                                       
Setmana del 28 de juny al 2 de juliol                                                                             
Setmana del 5 al 9 de juliol (Acampada)                             
Setmana del 12 al 16 de juliol (Sortida especial)      
Setmana del 19 al 23 de juliol (Colònies)                           
Setmana del 26 al 30 de juliol                                     
                        
* 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.

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.
L’aprenentatge que volem 
aconseguir específic del futbol 
no l’obtindrem com més 
hores de pràctica realitzem 
sinó com més motivadors 
siguin aquestes hores. Per 
això, també realitzarem altres 
activitats variades que faran 
que aquestes jornades acabin 
siguen una festa diària.

Ω Dates i horari: Del 25 de juny 
al 2 d’agost.
Matí 9:00 a 13:30 
Dinar 13:30 a 15:00
Tarda 15:00 a 17:00

Ω Edats: Dirigit a infants 
d’entre 5 a 15 anys 

Ω Espais: Camp de futbol, 
piscina municipal, Escoles 
Falgueres, Pavelló Municipal.

 Ω activitat estrella: Si 
les restriccions Covid ho 
permeten, es farà una gran 
activitat o excursió setmanal 
a determinar. Els qui només 
vinguin matins hauran de 
pagar un petit suplement de 
dinar i monitoratge.

Ω Pre-inscripcions: Fins el 17 de 
maig. Presencialment al camp de 
futbol o a través de la web: 
www.enratxa.com Cal fer una 
paga i senyal de 50 € (no 
retornable) els quals seran 
descomptats de la inscripció.

Ω inscripcions: Del 17 de maig  
al 16 de juny, es poden realitzar 
tant presencialment al camp de 
futbol o a través de la web: 
www.enratxa.com 

Ω important: Els preus estan 
establerts tenint en compte 
que se’ns permetrà realitzar 
excursions, per tant, aquests 
podran ser modificats en funció 
de la pandèmia. 

Ω Més informació: 
676.631.695 (Dani López, 
coordinador del Campus) 
www.enratxa.com
coordinacio@enratxa.com

* 10% de descompte si es fa la preinscripció abans del 14 de maig i i
i inscripció abans del 22 de maig. 
* 10% de descompte al segon germà
* Preu dinar esporàdic: 8€
* Preu tarda esporàdica: 4€

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

75 €
145 €
210 €
265 €
280 €

Horaris Matí Dinar tarda
35 €
70 €
105 €
140 €
165 €

20 €
40 €
60 €
72 €
90 €

Casal
De RÍTMiCa 

El Club Rítmica ofereix un 
Casal Esportiu adreçat a nens 
i nenes basat en l’esport, on 
es realitzaran jocs i activitats 
ludicoesportives i exercicis 
d’iniciació i/o perfeccionament 
en la gimnàstica (rítmica, 
artística, acrobàtica, estètica), 
així com diferents modalitats 
de balls esportius (hip hop, 
funky, cheerleaders…).
Es treballaran diversitat 
d’esports a l’aire lliure 
(beisbol, frisbee, atletisme) i 
al pavelló municipal (bàsquet, 
bàdminton, voleibol). També 
practicarem disciplines com el 
ioga, acroioga i aquagym.

 Ω  Dates i horari: Del 28 de 
juny fins al 30 de juliol.
Serveis bon dia: de 8 a 9 h
Matins: de 9 a 13 h
   (fins 13.30 h  espera) 
Menjador: de 13 a 15 h  
    (fins 15.30 h espera) 
Tarda: de 15 a 16:30 h

Ω Edats: 
P5 (cursat) fins a ESO : 
Grup 1 ( 5 a 8 anys)
Grup 2 ( 9 a 14 anys) 
Grup 3 ( Gimnastes de 
Competició)

Ω Espais: 
Pavelló municipal, Pavelló 
piscines i piscines municipals i 
menjador escola Les Falgueres.

Ω Pre-inscirpcions: 
A partir de la 1a setmana de 
març per la web: htpps://
clubritmicacelra.wixsite.com/
website Reserva 20 €, es 
descompatarà a la inscripció.

Ω inscripcions:
A partir del 4 de maig per correu 
electrònic, clubritmicacelra@
gmail.com 

Ω Setmanes temàtiques:
1a.  Setmana (activitats 
Gimnàstiques) 
Del 28 de juny al 2 de juliol.
2a. Setmana (Balls Esportius) 
Del 5 al 9 de juliol.
3a. Setmana (Multiesports) 
Del 12 al 16 de juliol.
4a. Setmana (activitats 
acrobàtiques) 
Del 19 al 23 de juliol.
5a. Setmana (Esports a l’aire 
lliure) 
Del 26 al 30 de juliol.

Ω contacte: 
clubritmicacelra@gmail.com 

Ω Més informació  
htpps://clubritmicacelra.
wixsite.com/website

       
   

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

65 €
120 €
170 €
215 €
250 €

35 €
70 €
105 €
140 €
175 €

12 €
24 €
35 €
40 €
50 €

100 €
190 €
275€
355 €
425 €

112 €
214 €
310 €
395 €
475 €

Matí Dinar tarda Matí+tarda
tot 

inclòs

* Servei bon dia setmanal: 8 € / Eventual: 2 €
* Dinar esporàdic: 8 €
* Tarda eventual: 3 €

PREUS caSal RítMica

PREUS DEl caSal DE PatinatGE PREUS DEl caMPUS DE fUtBOl

350 €    
55 € 

120 €
  65 €  
190€   
  55 €


