
casals, campus esportius,
campaments i molt més...
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iENTITATS
ORGANITZADORES PUNTS D’INSCRIPCIÓ

PÀGINA

Club d’Esplai El Tricicle
CC Les Planes · J.F. Kennedy, 4 · Tel. 93 477 01 47   
CC Antoni Gaudí ·  Plaça de l’Estatut, 5 · Tel. 93 477 31 34
tri ci cle@fundesplai.org · www.esplaieltricicle.org

Centre d’Esplai El Nus
Centre Cívic Sant Pancraç · Passeig del Canal, 2 · Tel. 93 477 06 86 · c.e.nus@esplai.org
Centre Cívic Torreblanca · Rubió i Tudurí, 5 · Tel. 93 477 22 68
esplaielnus@esplaielnus.org · www.estiusantjoandespi.org

Grup d’Esplai El Cas tan yot
Jacint Verdaguer, 24-26 · Tel. 93 477 03 41
casalcastanyol@gmail.com

AMPA Pau Casals
Pau Casals, s/n. · Tel. 661 870 002
imalleure@gmail.com · www.ceippaucasals.net

AMPA Joan Perich i Valls
Av. de la Mare de Déu de Mont se rrat, 22 · Tel. Donavol: 93 373 03 02 
mcarmen@donavol.cat · www.blocs.xtec.cat/escolajoanperichivalls

Escola Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n. · Tels. 93 373 17 16
https://estiu.fundesplai.org/ (buscar ateneu instructiu)

Dansadespí
Carrer del Mercat, 5, baixos · Barri Centre · Tel. 93 373 19 72
taesdansadespi@gmail.com · www.taesdansadespi.com

Freedom Dance
Av. de Barcelona, 22 · Tel. 93 125 43 91 - 627 878 704 - 634 603 123
info@freedomdancesjd.com  · www.freedomdancesjd.com

Ajuntament de Sant Joan Despí
            Departament d’Esports

Poliesportiu Salvador Gimeno - Major, 75 · Tel. 93 477 68 20
Tennis - Sant Martí de l’Erm, 30 · Tel. 93 477 12 00

3 a la 8

9 a la 12

13

14

15

16 i 17

18

19 i 20

21 i 22

Handbol Sant Joan Des pí
Poliesportiu S. Gimeno - Major, 75 · Tel. 93 477 68 20
www.chsjd.cat

Sant Joan Despí
Club Futbol Sala 2014

Poliesportiu Ugalde
Sant Martí de l’Erm, 21

U. E. Sant Joan Des pí
Camp de Futbol Barri Cen tre - Francesc Macià, 56 · Tel. 93 477 72 03
www.uesantjoandespi.com

F.C. Levante las Planas
Camp de Futbol F.C. Levante las Planas
Av. de Barcelona, 64

Bàsquet Club Sant Joan Despí
Poliesportiu Francesc Calvet - Av. de Barcelona, 45 · Tel. 93 143 73 25
info@basquetdespi.com  ·  www.basquetdespi.com

23 i 24
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27

28
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ACTIVITAT
Casal d’estiu
infantil

Organitzador de l’activitat
Club d’Esplai el Tricicle (Fundació Catalana de l’Esplai)

Descripció de l’activitat
Unes vacances a la ciutat,  espai de lleure on els infants gaudi-
ran d’activitats molt divertides, fomentant el bon humor i el posi-
tivisme, fent nous amics i amigues, desenvolupant habilitats i en 
contacte amb el medi urbà. Amb uns horaris i serveis adaptats a 
les necessitats de les famílies i com a complement d’un descans 
reparador de l’activitat escolar. 

Dates de l’activitat
Del 25 de juny fins al 27 de juliol de 2018 (casal sencer) o per 
setmanes:
1a setmana: del 25 al 29 de juny
2a setmana: del 2 al 6 de juliol  
3a setmana: del 9 al 13 de juliol 
4a setmana: del 16 al 20 de juliol   
5a setmana: del 23 al 27 de juliol 

Edats dels participants
Nens i nenes nascuts/des entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de 
desembre de 2014

Places ofertes
195 C.C. Les Planes
70 C.C. Antoni Gaudí

Llocs on es realitza l’activitat
Barri Les Planes: C. Cívic Les Planes
Barri Residencial Sant Joan: C. Cívic An toni Gau dí

Horaris de l’activitat
Casal de matí: de 9 a 14 hores
Casal matí + tarda: de 9 a 14 i de 15.30 a 17 hores

Preus Vinculats a Sant Joan Despí
Període Matí Matí+tarda
Casal sencer 250 E 300 E
Setmana de 5 dies 55 E 67 E
Descomptes aplicables:  10% germans/germanes, 20% famílies 
nombroses/monoparentals.
Aquests preus bonificats i descomptes es deriven de la subvenció 
atorgada als casals d’estiu per part de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí, amb la finalitat de fomentar la participació de les famílies 
vinculades amb el municipi per quasevol d’aquests supòsits:
- Empadronats a Sant Joan Despí.
- Vinculats al centres educatius de Sant Joan Despí.
- Mare/pare/tutor-a legal treballador/treballadora de Sant Joan 

Despí.
- Avi/àvia residents a Sant Joan Despí.

Preus No vinculats a Sant Joan Despí
Període Matí Matí+tarda
Casal sencer 300 E 350 E
Setmana de 5 dies 65 E 77 E

Serveis complementaris
Servei de menjador i acollida (aquests serveis s’hauran de garantir 
sempre que hi hagi un mínim de 8 infants inscrits).
Servei d’acollida
De 7.30 a 9 hores 4,50 E diaris
De 8 a 9 hores 3,50 E diaris
De 8.30 a 9 hores 2,50 E diaris
Servei de menjador
De 14 a 15.30 hores 6,50 E diaris

Inscripcions
A partir del 3 d’abril, residents a Sant Joan Despí i/o usuaris de 
C.E. El tricicle.
A partir del 18 d’abril fins al 5 de maig (o fins exhaurir places), no 
residents a Sant Joan Despí.
Cal dur: - full d’inscripció emplenat
 - fotocòpia DNI/NIE/Passaport pare, mare o tutor
 - fotocòpia carnet de vacunes del nen/a 
 - fotocòpia targeta sanitària del nen/a 
 - fotografia del nen/a mida carnet  

Lloc i horaris de les inscripcions
Barri les Planes · Centre Cívic Les Planes, (CE El Tricicle, tardes de 16 a 
19 h) c. de John F. Kennedy, 4 · Tel. 93 477 01 47
Barri Residencial Sant Joan · Centre Cívic Antoni Gaudí, (CE El Tricicle, 
tardes de 16 a 19 h) pl. de l’Estatut, 5 · Tel. 93 477 31 34



ACTIVITAT
Casal d’estiu
jove
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Organitzador de l’activitat
Club d’Esplai el Tricicle (Fundació Catalana de l’Esplai)

Descripció de l’activitat
El Casal Jove és una activitat d’oci alternatiu adreçada a 
joves de Sant Joan Despí, on desenvoluparem activitats 
diverses com sortides i excursions, gimcanes, activitats 
esportives i aquàtiques i d’altres activitats proposades pel 
grup de joves. T’HI ESPEREM! 

Dates de l’activitat
Del 25 de juny fins al 27 de juliol de 2018
1a setmana: del 25 al 29 de juny
2a setmana: del 2 al 6 de juliol  
3a setmana: del 9 al 13 de juliol 
4a setmana: del 16 al 20 de juliol   
5a setmana: del 23 al 27 de juliol

Edats dels participants
Joves nascuts/des entre l’1 de gener de 2000 i el 31 de 
desembre de 2005

Lloc on es realitza l’activitat
El Bulevard Casal de Joves

Places ofertes · 50 places setmanals

Horaris de l’activitat
Torn de matí: de 9 a 14 hores

Preus Joves (de Sant Joan Despí)
Període Matí
Casal sencer matí 300 E
Setmana matí 67 E
Descomptes aplicables: 10% germans/germanes,
20% famílies nombroses/monoparentals.
Aquests preus bonificats i descomptes es deriven de 
la subvenció atorgada als casals d’estiu per part de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb la finalitat de fo-
mentar la participació de les famílies vinculades amb el 
municipi per quasevol d’aquests supòsits:
- Empadronats a Sant Joan Despí.
- Vinculats al centres educatius de Sant Joan Despí.
- Mare/pare/tutor-a legal treballador/treballadora de 

Sant Joan Despí.
- Avi/àvia residents a Sant Joan Despí.

Preus Joves (no de Sant Joan Despí)
Període Matí
Casal sencer matí 350 E
Setmana matí 77 E

Inscripcions
A partir del 3 d’abril, residents a Sant Joan Despí i/o usua-
ris de C.E. El tricicle.
A partir del 18 d’abril fins al 5 de maig (o fins exhaurir pla-
ces), no residents a Sant Joan Despí.
Cal dur: - full d’inscripció emplenat
 - fotocòpia DNI/NIE/passaport pare, mare o tutor
 - fotocòpia carnet de vacunes del/la jove 
 - fotocòpia targeta sanitària del/la jove 
 - fotografia del/la jove mida carnet  

Lloc i horaris de les inscripcions
Barri Les Planes · Centre Cívic les Planes (CE El Tricicle)
Horari secretaria, tardes de 16 a 19 hores,
de dilluns a divendres.
Carrer de John F. Kennedy, 4 . Tel. 93 477 01 47



ACTIVITATS D’ESTIU
Colònies i
campaments
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CAMPAMENTS MITJANS 
Descripció de l’activitat
Els Campaments són activitats educatives que es fan en 
contacte directe amb la natura. Són un espai de convivèn-
cia entre iguals, basat en les necessitats i els interessos del 
grup i amb uns objectius pedagògics clars. Els campaments 
són un espai idoni per aprendre a través de l’acció els valors 
que treballem a l’esplai, potenciant el compromís a la natu-
ra, l’autogestió, la participació, la vivencialitat, l’esperit crític o 
el treball en equip. Sens dubte anar de campaments aporta 
una experiència vivencial impregnada de la relació amb el 
grup, les excursions i els jocs.    
 
Dates de l’activitat
Del  7 al 13 de juliol de 2018

Edats dels participants
Nois i noies nascuts del 2006 al 2009

Lloc on es realitza l’activitat
Zona d’acampada RECTORIA DE LA SELVA (Navès. Solsona)

Places ofertes
25 places

Preu
250 E socis     -     275 E no socis

Organitzador de l’activitat
Club d’Esplai el Tricicle (Fundació Catalana de l’Esplai)

COLÒNIES PETITS  
Descripció de l’activitat
Les colònies són un espai de convivència i diversió amb amics 
i amigues, lluny de la ciutat i en una casa de colònies. Es trac-
ta d’una proposta educativa on, al voltant d’un eix d’animació 
i d’activitats, els infants participen activament, al llarg d’uns 
quants dies fora de l’entorn familiar. Diversió, emocions, excur-
sions, amistat, convivència, lleure, higiene, salut, alimentació, 
cooperació i participació en les feines de la casa, formen part 
de la vida diària de la colònia i que oferim ja fa més de 30 anys.       

Dates de l’activitat
Del  9 al 13 de juliol de 2018

Edats dels participants
Nens i nenes nascuts del 2010 al 2014

Lloc on es realitza l’activitat
Casa Colònies RECTORIA DE LA SELVA (Navès. Solsona)

Places ofertes
25 places

Preu
195 E socis     -     220 E no socis

Serveis complementaris
• 10% de descompte a partir del 2n germà, en la tanda 

més econòmica.
• 15% de descompte per família nombrosa.

Inscripcions
A partir del 3 d’abril de 2018
• Full d’inscripció emplenat
• Fotocòpia targeta de les vacunes   
• Fotocòpia de la targeta sanitària 
• Fotocòpia del DNI pare/mare o tutor    
• Dades bancàries   
• Paga i senyal de 50 euros 

Lloc i horaris de les inscripcions
• Centre Cívic Les Planes de dilluns a
 divendres de 16.30 a 19.30 h.
• Centre Cívic Antoni Gaudí de dilluns
 a divendres de 16.30 a 20 h.
• Enviant un correu electrònic a
 tricicle@fundesplai.org



ACTIVITAT D’ESTIU
Camp de treball
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Organitzador de l’activitat
Club d’Esplai el Tricicle (Fundació Catalana de l’Esplai)

Descripció de l’activitat
Dins de l’Espai d’Interès Natural de les Serres de Milany 
- Puigsacalm - Bellmunt (Osona) i a la vora del riu Ter, viu-
rem unes colònies en una zona de muntanya, on partici-
parem en el manteniment de l’entorn, a més de gaudir en 
grup d’un munt d’activitats i excursions per descobrir la 
zona. No deixis que t’ho expliquin!    

Dates de l’activitat
Del 27 de juny al 6 de juliol 2018

Edats dels participants
Joves nascuts del 2004 al 2005

Lloc on es realitza l’activitat
Zona El Solà (Sant Quirze de Besora. El Ripollés)

Places ofertes
20 places

Preu
315 E socis
340 E no socis

Serveis complementaris
• 10% de descompte a partir del 2n germà, en la tanda 

més econòmica.
• 15% de descompte per família nombrosa.

Inscripcions
A partir del 3 d’abril de 2018
• Full d’inscripció emplenat
• Fotocòpia targeta de les vacunes   
• Fotocòpia de la targeta sanitària 
• Fotocòpia del DNI pare/mare o tutor    
• Dades bancàries   
• Paga i senyal de 50 euros 

Lloc i horaris de les inscripcions
• Centre Cívic Les Planes de dilluns a
 divendres de 16.30 a 19.30 h.
• Centre Cívic Antoni Gaudí de dilluns
 a divendres de 16.30 a 20 h.
• Enviant un correu electrònic a
 tricicle@fundesplai.org



ACTIVITAT D’ESTIU
Intercanvi a França
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Organitzador de l’activitat
Club d’Esplai el Tricicle (Fundació Catalana de l’Esplai)

Descripció de l’activitat
Conèixer joves d’un altre país, compartir moments ino-
blidables, conviure en un entorn rural durant 10 dies, fent 
activitats i excursions en companyia d’amics i amigues... 
una experiència única.    

Dates de l’activitat
Del 16 al 26 de juliol de 2018

Edats dels participants
Joves nascuts del 2000 al 2003

Lloc on es realitza l’activitat
França

Places ofertes
15 places

Preu
325 E socis
350 E no socis

Serveis complementaris
• 10% de descompte a partir del 2n germà, en la tanda 

més econòmica.
• 15% de descompte per família nombrosa.

Inscripcions 
A partir del 3 d’abril de 2018
• Full d’inscripció emplenat
• Fotocòpia targeta de les vacunes   
• Fotocòpia de la targeta sanitària 
• Fotocòpia del DNI pare/mare o tutor    
• Dades bancàries   
• Paga i senyal de 50 euros 

Lloc i horaris de les inscripcions
• Centre Cívic Les Planes de dilluns a
 divendres de 16.30 a 19.30 h.
• Centre Cívic Antoni Gaudí de dilluns
 a divendres de 16.30 a 20 h.
• Enviant un correu electrònic a
 tricicle@fundesplai.org



ACTIVITATS D’ESTIU
Casal de
setembre
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Organitzador de l’activitat
Club d’Esplai El Tricicle (Fundació Catalana de l’Esplai)

Descripció de l’activitat
Al setembre i abans de començar l’escola, és un període 
de vacances. Aquest també és un bon moment per con-
tinuar gaudint d’activitats lúdiques, esportives, culturals i 
treballant en grup tot fent amics i amigues. 

Dates de l’activitat
Del 3 al 10 de setembre de 2018

Edats dels participants
Nens i nenes nascuts/des entre els anys 2006 i 2014

Lloc on es realitza l’activitat
Club d’Esplai El Tricicle
(Centre Cívic Les Planes i Centre Cívic Antoni Gaudí)

Places ofertes · 40 places

Horaris de l’activitat
Casal matí de 9 a 14 hores
Casal tarda de 15.30 a 17 hores
Servei de menjador de 14 a 15.30 hores
Servei d’acollida de 8 a 9 hores

Preus
Casal matí         60 E /setmana; sencer 110 E
Servei de menjador 3,50 E/dia
Servei d’acollida 4,50 E/dia

Serveis complementaris
Servei de menjador i acollida (aquests serveis es realitza-
ran sempre que hi hagi un mínim de 7 inscrits).
Servei d’acollida
A partir de les 8 hores
Servei de menjador
De 14 a 15.30 hores
Descomptes
10% de descompte en el 2n germà que realitzi l’activitat
15% de descompte per família nombrosa

Període d’inscripció
A partir del 9 de juliol de 2018

Inscripcions Cal portar:
n Full d’inscripció emplenat
n Fotocòpia targeta de les vacunes   
n Fotocòpia de la targeta sanitària  
n Fotocòpia del DNI/ NIE/Passaport pare/mare o tutor    
n Dades bancàries   
n Paga i senyal de 50 euros    

Lloc i horaris de les inscripcions
Club d’Esplai El Tricicle
Centre Cívic Les Planes,
De dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 hores
Centre Cívic Antoni Gaudí,
De dilluns a divendres de 16.30 a 20 hores

O enviant un correu electrònic a tricicle@fundesplai.org
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ACTIVITAT
Casal d’estiu
infantil

Organitzador de l’activitat
Centre d’Esplai el Nus

Descripció de l’activitat
Unes vacances a la ciutat,  espai de lleure on els infants gaudiran 
d’activitats molt divertides, fomentant el bon humor i el positivisme, 
fent nous amics i amigues, desenvolupant habilitats i en contacte 
amb el medi urbà. Amb uns horaris i serveis adaptats a les neces-
sitats de les famílies i com a complement d’un descans reparador 
de l’activitat escolar. 

Dates de l’activitat
Del 25 de juny fins al 27 de juliol de 2018 (casal sencer) o per 
setmanes:
1a setmana: del 25 al 29 de juny
2a setmana: del 2 al 6 de juliol  
3a setmana: del 9 al 13 de juliol 
4a setmana: del 16 al 20 de juliol   
5a setmana: del 23 al 27 de juliol    

Edats dels participants
Nens i nenes nascuts/des entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de 
desembre de 2014

Places ofertes
200 places Escola Sant Francesc d’Assis.
80 places C.C. Torreblanca.

Llocs on es realitza l’activitat
Barri Centre: Es co la Sant Francesc d’Assís
Barri les Planes: C. C. les Planes
Barri Residencial Sant Joan: C. C. Antoni Gaudí
Barri Torreblanca: C. C.To rre blan ca

Horaris de l’activitat
Casal de matí: de 9 a 14 hores
Casal matí + tarda: de 9 a 14 i de 15.30 a 17 hores 

Preus
Preus infants vinculats a SJD Matí Matí+tarda
Casal sencer 250 E 300 E
Setmana de 5 dies 55 E 67 E
Descomptes aplicables: 10% germans/es, 20% families nombro-
ses/monoparentals.
Aquets preus bonificats i descomptes es deriven de la subvenció 
atorgada als casals d’estiu per part de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí, amb la finalitat de fomentar la participació de les families 
vinculades amb el municipi per qualsevol d’aquests supòsits:
- Empadronats a Sant Joan Despí.
- Vinculats al centres educatius de Sant Joan Despí.
- Mare/pare/tutor-a legal treballador/treballadora de Sant Joan
   Despí.
- Avi/àvia residents a Sant Joan Despí.
Preus infants NO vinculats a SJD Matí Matí+tarda
Casal sencer 300 E 350 E
Setmana de 5 dies 65 E 77 E

Serveis complementaris
Servei de menjador i acollida (aquests serveis s’hauran de garantir 
sempre que hi hagi un mínim de 8 infants inscrits).
Servei d’acollida
De 7.30 a 9 hores 4,50 E diaris
De 8 a 9 hores 3,50 E diaris
De 8.30 a 9 hores 2,50 E diaris
Servei de menjador
De 14 a 15.30 hores 6,50 E diaris

Inscripcions
Del 3 al 30 d’abril per a infants i joves residents a SJD o vinculats 
als centres educatius del municipi o fills/fillles de treballadors/
treballadores del municipi o avi/àvia residents a Sant Joan Despí.
A partir del 16 d’abril, per a infants No vinculats al municipi. 
Cal dur: - formulari de preinscripció emplenat
 - fotocòpia DNI/NIE/Passaport pare, mare o tutor
 - fotocòpia carnet de vacunes de l’infant 
 - fotocòpia targeta sanitària de l’infant 
 - fotografia de l’infant mida carnet 
En cas que calgui acreditar el vincle de l’infant amb SJD caldrà 
presentar segons el cas:
* carnet família monoparental/nombrosa
* certificat del centre de treball de SJD del pare, mare o tutor-a 
legal
* fotocòpia del DNI de l’àvia/avi resident a SJD 

Lloc i horaris de les inscripcions
Barri Centre · Centre Cívic Sant Pancraç (CE El Nus, horari de secreta-
ria), Passseig del Canal, 2.  Tel. 93 477 06 86
Barri Torreblanca · Centre Cívic Torreblanca, (CE El Nus, horari de se-
cretaria). C/ Rubió i Tudorí, 5. Tel. 93 477 22 68



ACTIVITAT
Casal d’estiu
infantil en anglès
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Organitzador de l’activitat
Centre d’Esplai El Nus

Descripció de l’activitat
Dins del projecte Sant Joan Despí, ciutat plurilingüe, els nens i nenes 
podran disfrutar d’un casal d’estiu on la llengua de comunicació i 
relació amb els seus companys/es i monitors/es sigui l’anglès. Vo-
lem aconseguir que els infants visquin l’anglès com una part més 
del seu entorn i puguin sentir-se a gust i motivats per aprendre’l. Tot 
des d’una perspectiva lúdica i gaudint d’activitats molt divertides. 

Dates de l’activitat
Del 25 de juny fins al 27 de juliol de 2018 (casal sencer) o per 
setmanes:
1a setmana: del 25 al 29 de juny
2a setmana: del 2 al 6 de juliol  
3a setmana: del 9 al 13 de juliol 
4a setmana: del 16 al 20 de juliol   
5a setmana: del 23 al 27 de juliol    

Edats dels participants
Nens i nenes nascuts/des entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de 
desembre de 2014

Llocs on es realitza l’activitat
Escola Espai-3

Places ofertes · 80 places setmanals

Horaris de l’activitat
Torn de matí: de 9 a 14 hores
Torn de matí + tarda: de 9 a 14 i de 15.30 a 17 hores

Preus
Preus infants vinculats a SJD Matí Matí+tarda
Casal sencer 300 E 335 E
Setmana de 5 dies 67 E 75 E
Descomptes aplicables: 10% germans/es, 20% famílies nombro-
ses monoparentals
Aquets preus bonificats i descomptes es deriven de la subvenció
atorgada als casals d’estiu per part de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí, amb la finalitat de fomentar la participació de les famílies 
vinculades amb el municipi per qualsevol d’aquests supòsits:
- Empadronats a Sant Joan Despí
- Vinculats al centres educatius de Sant Joan Despí
- Mare/pare/tutor/a legal treballador/a de Sant Joan Despí
- Avi/àvia residents a Sant Joan Despí
Preus infants NO vinculats a SJD Matí Matí+tarda
Casal sencer 350 E 380 E
Setmana de 5 dies 77 E 85 E

Serveis complementaris
Servei de menjador i acollida (aquests serveis s’hauran de garantir 
sempre que hi hagi un mínim de 8 infants inscrits).
Servei d’acollida
De 7.30 a 9 hores 4,50 E diaris
De 8 a 9 hores 3,50 E diaris
De 8.30 a 9 hores 2,50 E diaris
Servei de menjador
De 14 a 15.30 hores 6,50 E diaris

Inscripcions
Del 3 al 30 d’abril infants VINCULATS a Sant Joan Despí
A partir del 16 d’abril infants NO VINCULATS al municipi
Cal dur: - full d’inscripció emplenat
 - fotocòpia DNI/NIE/Passaport pare, mare o tutor
 - fotocòpia carnet de vacunes del nen/a 
 - fotocòpia targeta sanitària del nen/a 
Caldrà presentar segons el cas:
 - carnet família monoparental/nombrosa
 - certificat del centre de treball de SJD del pare,
    mare o tutor/a legal
 - fotocòpia del DNI de l’àvia/avi resident a SJD

Lloc i horaris de les inscripcions
Centre d’esplai El Nus, Centre Cívic Torreblanca,
Rubió i Tudurí · Tel. 93 477 22 68
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 12 hores. Dilluns a divendres 
de 16 a 21 h
Enviar mail a: cctorreblanca@esplaielnus.org



ACTIVITATS D’ESTIU
Colònies,
campaments i
rutes d’estiu
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Campaments
Isards (3r i 4r de primària)

Dates de l’activitat
Del 25 de juny a l’1 de juliol de 2018 
(dia de famílies)

Lloc on es realitza l’activitat
Terreny d’acampada els Oms a Sant 
Feliu de Buixalleu (Girona).

Preu campaments  270 e

Ruta Joves II
(3r i 4t d’ESO)

Dates de l’activitat
Del 25 de juny al 3 de juliol de 2018

Lloc on es realitza l’activitat
Coneixent Menorca

Preu ruta  400 e

Descripció de l’activitat
5 raons per anar de colònies, campaments i rutes:

Conèixer un nou entorn i gaudir de la natura. 
Aprendre a viure i conviure lluny de l’ambient habitual. 

El repte de conèixer els nostres límits.
Viure una experiència inoblidable. 

Temps de descans i relaxació. 

Per tot això volem que vinguis amb nosaltres!

Colònies
Marmotes (1r i 2n curs de primària)

Dates de l’activitat
Del 27 de juny a l’1 de juliol de 2018 
(dia de famílies)

Lloc on es realitza l’activitat
Casa de colònies Can Massaguer a 
Sant Feliu de Buixalleu (Girona)

Preu colònies  210 e

Semi Ruta Joves I
(1r i 2n de l’ESO) 
Dates de l’activitat
Del 6 al 14 de juliol de 2018

Lloc on es realitza l’activitat
Natura i aventura als Pirineus catalans

Preu ruta  330 e

Campaments
Lèmurs (5è i 6è curs)

Dates de l’activitat
Del 20 al 26 de juliol de 2018

Lloc on es realitza l’activitat
Terreny d’acampada El Vilar a Tordera

Preu campaments 295 e

Colònies
Esquirols (cursos P3, P4 i P5)

Dates de l’activitat
Del 28 de juny a l’1de juliol de 2018 (dia 
de famílies)

Lloc on es realitza l’activitat
Casa de colònies Can Massaguer a
Sant Feliu de Buixalleu (Girona)

Preu colònies  190 e

Ruta Joves III
(1r i 2n de batxillerat)

Dates de l’activitat
Del 17 al 25 de juliol

Lloc on es realitza l’activitat
Descobrint Portugal

Preu ruta  430 e

Inscripcions
Del 3 al 15 d’abril per als grups de dissabtes i 
espai jove. A partir del 16 d’abril per a la resta 
d’infants/joves fins exhaurir places.
• Fotocòpia del Catsalut
• Fotocòpia de les vacunes

• Fotocòpia del DNI/NIE/passaport
 pare/mare/tutor
• Fotografia de carnet de l’infant
• Formulari d’inscripció a l’activitat
• Autorització materna/paterna
 per sortida del país (J3)

Llocs i horaris de les inscripcions
Presencialment a:  
Centre d’Esplai El Nus (Barri Centre).
CC Sant Pancraç. Pg. del Canal, 2 
Tlf: 93 477 06 86. Dilluns a divendres,
9.30-14h i 16.30-19h



ACTIVITATS D’ESTIU
Casal d’estiu
agost i setembre
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Places ofertes  40 places/setmana

Horaris i serveis complementaris
Casal de matí:  de 9 h a  14 h
Casal matí + tarda: de 9 a 14 i de 15.30 a 17 hores.
SERVEI D’ACOLLIDA    
De 8 a 9 hores  17,50  e/setmana 
SERVEI DE MENJADOR   
De 14 a 15.30 hores 32,50 e/setmana 
Aquests serveis s’hauran de garantir sempre que hi hagi 
un mínim de 6 infants per setmana  

Preus Matí Matí i tarda
Casal sencer 350 e 415 e
Setmana de casal 65 e/setmana 77 e/setmana

Període d’inscripció
A partir del 3 d’abril, fins exhaurir places
(oferta 40 places/setmana)

Inscripcions
Cal dur:
Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant
Fotocòpia del DNI/NIE/passaport pare/mare o tutor
Fotografia de carnet de l’infant
Full d’inscripció emplenat

Lloc i horaris de les inscripcions
Centre d’Esplai El Nus
(Horari de secretaria)
Passeig del Canal, 2, Tel. 93 477 06 86
Centre cívic Sant Pancraç

Centre Cívic Torreblanca
(Horari de secretaria)
Rubió i Tudurí, 5, Tel.93 477 22 68

Organitzador de l’activitat
Centre d’Esplai El Nus

Descripció de l’activitat
Unes vacances a la ciutat, espai de lleure on els infants gau-
diran d’activitats molt divertides, fomentant el bon humor i 
el positivisme, fent nous amics i amigues, desenvolupant 
habilitats i en contacte amb el medi urbà. Amb uns horaris 
i serveis adaptats a les necessitats de les famílies i com a 
complement d’un descans reparador de l’activitat escolar.

Dates de l’activitat
DEL 30 DE JULIOL FINS AL 7 DE SETEMBRE DE 2018 per 
setmanes:
1a Setmana: del 30 de juliol al 3 d’agost
2a Setmana:  del 6 al 10 d’agost
3a Setmana: del 13 al 17 d’agost
4a Setmana: del 20 al 24 d’agost
5a Setmana: del 27 al 31 d’agost
6a Setmana: del 3 al 7 de setembre 

Edats dels participants
Es valorarà participació d’infants menors de 3 anys i més 
grans de 12 anys.
Nens i nenes nascuts/des entre el 2006 i el 2014

Lloc on es realitza l’activitat
Centre cívic Torreblanca



Colònies d’estiuACTIVITAT D’ESTIU
Casal i colònies
d’estiu
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Colònies d’estiu
Descripció de l’activitat
Durant 11 dies es realitzaran activitats en un entorn natural, 
concretament a Can Joval, Clariana de Cardener, Solso-
nés. Activitats conjuntes amb tota la colónia i també amb 
el grup de la seva edat, tot amb uns monitors disposats a 
fer que els vostres nens s’ho passin d’allò més bé. 

Dates de l’activitat
Del 22 de juliol a l’1 d’agost i del 28 de juliol a l’1 d’agost 
pels de 3 a 5 anys

Edats dels participants
De 3 a 17 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Can Joval, Clariana de Cardener. (Lleida)

Places ofertes  90 places

Horaris de l’activitat
8 a 23 hores, cada dia

Preu
300 e de 6 a 17 anys
150 e de 3 a 5 anys

Període d’inscripció
Preinscripció socis: 7, 14 i 21 d’abril  
Inscripció socis: a partir del 5 de maig els dimarts i dissabtes
Inscripció no socis: a partir del 26 de maig els dissabtes 
a les 17 h

Lloc i horaris de les inscripcions
GE El Castanyot
Carrer de Jacint Verdaguer, 24-26 · Tel. 93 477 03 41 · casalcastanyot@gmail.com · castanyot@fundesplai.org

Dimarts de 19.30 a 20.30 hores
Dissabte a les 17 hores o  a les 19.30 hores
Cal portar fotocòpia de la targeta sanitària
i dades bancàries.
Cal paga i senyal de 50e al fer la preinscripció
Recepta mèdica en cas de prendre medicació

Organitzador de l’activitat
Grup d’Esplai el Castanyot

Casal d’estiu
Descripció de l’activitat
Durant 4 setmanes es realitzaran activitats diverses i excur-
sions. Farem activitats per grups d’edat i també conjuntes 
amb tot el grup de l’esplai. Tot amb uns monitors disposats a 
fer que els vostres nens s’ho passin d’allò més bé. 

Dates de l’activitat
Del 25 de juny al 20 juliol de 2018

Edats dels participants
De 3 a 15 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Local de GE El Castanyot. C/ Jacint Verdaguer, 24-26

Places ofertes  80 places

Horaris de l’activitat i preus
De 9 a 14 h. 250 e casal complet
De 9 a 17 h (dinar inclós).   440 e casal complet
De 15.30 a 17 h.   60 e casal complet
* Servei de menjador.   6,50 e/dia
* Setmana només matí (9 a 14h) 65 e
* Disponibilitat per fer el casal per setmanes
* Altres opcions demanar info

Serveis complementaris
Acollides de 8 a 9 h del matí

Període d’inscripció
Preinscripció: A partir del 3 d’abril (paga i senyal de 50 e)  
Inscripció: A partir del 5 de maig
Per no socis: A partir del 9 de maig 



ACTIVITAT
Casal d’estiu
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Organitzador de l’activitat
AMPA Pau Casals

Descripció de l’activitat
Activitat de vacances que ofereix als infants activitats lúdi-
ques, culturals, de lleure (excursions, sortides a la piscina, 
jocs, tallers...) tot això amb el seu corresponent suport pe-
dagògic. Enguany coneixerem el món del cinema i treba-
llarem els personatges i pel·lícules més emblemàtiques.

Dates de l’activitat
Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018

Edats dels participants
Nens i nenes de 3 a 12 anys (ambdós inclosos)

Lloc on es realitza l’activitat
Informació a l’AMPA

Places ofertes · 150 places setmanals

Horaris de l’activitat
Casal de matí de 9 a 14 hores (algunes sortides fins a les 
18 hores)
Acollida de 8 a 9 hores
Menjador de 14 a 16.30 hores

Preus
Casal sencer  350 E
Setmana 76 E
Descompte per germans 10%

Serveis complementaris
Menjador 6,20 E/dia
Acollida 10 E/setmana

Període d’inscripció
Del 24 al 30 d’abril de 2018
Per a més informació, truqueu al 661 870 002
imalleure@gmail.com

Lloc i horaris de les inscripcions
Escola Pau Casals,
horari de 9 a 9.30 hores i de 16.30 a 17 hores
carrer de Pau Casals, s/n



ACTIVITAT
Casal d’estiu
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Organitzador de l’activitat
AMPA Joan Perich i Valls i DONAVOL, S.C.C.L.

Descripció de l’activitat
Casal amb un horari i serveis adaptats a les necessitats 
de les famílies. Els infants gaudiran d’un espai on faran 
un grapat d’activitats diferents: piscina, gimcanes, excur-
sions, tallers, grans jocs, jocs d’aigua...

Dates de l’activitat
Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018
(Dies 30 i 31 si hi ha un mínim d’infants)

Edats dels participants
Nens i nenes de 3 a 12 anys (ambdós inclosos)

Lloc on es realitza l’activitat
Instal·lacions de l’escola Joan Perich i Valls

Places ofertes · 100 places setmanals

Horaris de l’activitat
Casal de matí de 9 a 14 hores
Menjador de 14 a 16 hores

Període d’inscripció
Del 16 d’abril al 18 de maig

Preus
Període  Matí
1 setmana  57,70 E
2 setmanes  109,70 E
3 setmanes  156,70 E
4 setmanes  197,70 E
5 setmanes  233,70 E
dies 30 i 31 de juliol  30 E
* Es farà amb un mínim d’infants

dia esporàdic sense sortida  13 E
dia esporàdic amb sortida  17 E
dia esporàdic amb piscina  15 E
* Descompte 5% famílies nombroses i monoparentals

Serveis complementaris
Servei d’acollida
Matins de 8 a 9 h (si hi ha un mínim d’infants)

Tarda de 16 a 17 h (si hi ha un mínim d’infants)

Preus setmanals:
19 E 1 hora amb esmorzar o berenar, 13,70 E 1 hora sense 
esmorzar o berenar
15,50 E 1/2 hora amb esmorzar o berenar, 10,55 E 1/2 
hora sense esmorzar o berenar
Servei de menjador
De 14 a 16 hores  6,35 E per dia preu fix
  6,75 E preu esporàdic

Inscripcions
Requisits:
• Fotocòpia targeta sanitària, fotografia del nen/nena i 

fotocòpia del carnet de vacunes

• Full de matrícula emplenat

• Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal

Lloc i horaris de les inscripcions
Escola Joan Perich i Valls, tel. 93 373 03 02
Horari de 9 a 17 hores



Horaris de l’activitat
Casal de 9 a 13 hores.
Casal de 9 a 15 hores (amb dinar).

Organitzador de l’activitat
Ateneu Instructiu - Fundesplai

Casal d’estiu Jove
Descripció de l’activitat
Casal per a joves d’entre 12 i 16 anys (nascuts a partir de 2005). 

Dates de l’activitat
Del 9 al 20 de juliol (ambdós inclosos)

Edats dels participants
De 12 a 16 anys (nascuts a partir de 2005)

Lloc on es realitza l’activitat
Escola Ateneu Instructiu. Sortides fora de l’escola

Places ofertes  80 places

Horaris de l’activitat
Casal de 9 a 14 h (no inclou dinar)

Preu
81e setmana, 5% de descompte per a germans

Serveis complementaris
Samarreta del casal inclosa

Període d’inscripció
A partir del 2 d’abril

Casal d’estiu infantil

Descripció de l’activitat
Casal d’estiu dirigit a infants de 3 a 12 anys. Amb un mateix cen-
tre d’interès, però activitats diferents per a infantil, cicle inicial i mitjà. 
Inclou sortida de tot el dia un dia a la setmana, i un dia de piscina. 
A través de la proposta educativa enCORatja’t, una proposta per a 
la igualtat de gènere i violència zero, ens endinsarem en diferents 
situacions d’amistat, coratge... gimcanes, jocs d’aigua, tallers, expe-
rimentació.

Dates de l’activitat
Del 25 de juny fins al 27 de juliol (ambdós inclosos)

Edats dels participants
De 3 a 12 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Escola Ateneu Instructiu. Sortides fora de l’escola

Places ofertes  200 places

Horaris de l’activitat
Casal de 9 a 17 h (inclou dinar)
Casal de 9 a 15 h (inclou dinar)
Casal de 9 a 13 h 

Preu Preu Preu per inscripcions
 setmana de 3 o més setmanes
Casal de 9 a 17 h (inclou dinar) 130 e 121,50 e
Casal de 9 a 15 h (inclou dinar) 112 e 105,30 e
Casal de 9 a 13 h 70 e 67,50 e
Descompte del 5% per a germans 

Serveis complementaris
Samarreta del casal inclosa

Període d’inscripció
A partir del 2 d’abril  

Preu Preu Preu per inscripcions
 setmana de 3 o més setmanes
Servei d’acollida setmanal 8-9 h 15 e 13,50 e
Servei de menjador esporàdic 9,5 e            
Inclou samarreta del casal

Lloc i horaris de les inscripcions
Les inscripcions es realitzaran online a través de la web: 
https://estiu.fundesplai.org/ (buscar Ateneu Instructiu)
Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n. Tel: 93 373 17 16
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ACTIVITAT D’ESTIU
Casals d’estiu



Horaris de l’activitat
Casal de 9 a 13 hores.
Casal de 9 a 15 hores (amb dinar).

ACTIVITAT
Colònies i
campaments
d’estiu
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Organitzador de l’activitat
Ateneu instructiu - Fundesplai

Campaments
Descripció de l’activitat
Campaments per a joves de 13 a 16 anys.
Sant Feliu de Buixalleu (La Selva)
Terreny d’acampada “Els Oms”

Dates de l’activitat
Del 2 al 6 de juliol de 2018

Edats dels participants
De 13 a 16 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Sant Feliu de Buixalleu (La Selva)

Places ofertes · 80 places

Preu
268 e (5 dies/ 4 nits)

Colònies d’estiu
Descripció de l’activitat
Colònies per a infants de 7 a 13 anys.
Casa de colònies a Vilanova de Sau
Activitats destacades: caiac, BTT, tir amb arc, parc 
d’aventura

Dates de l’activitat
Del 8 al 14 de juliol

Edats dels participants
De 7 a 13 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Vilanova de Sau

Places ofertes · 80 places

Horaris de l’activitat
Del 8 al 14 de juliol (7 dies / 6 nits)

Preu
309 e (7 dies / 6 nits)

Període d’inscripció
A partir del 2 d’abril  

Lloc i horaris de les inscripcions
Les inscripcions es realitzaran online a través de la web: 
https://estiu.fundesplai.org/ (buscar Ateneu Instructiu)
Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n. Tel: 93 373 17 16



ACTIVITAT
XIV TAES
(Tallers Artístics Estiu)
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Organitzador de l’activitat
Associació Dansadespí

Descripció de l’activitat
Els TAES són musicals: gràcies a la confluència de 3 àrees 
artístiques guiades pels professors, les nenes i nens apren-
dran cant i interpretació (teatre), arts plàstiques (escenogra-
fia i atrezzo) i dansa. Es representaran els divendres i varia-
ran cada setmana. Els musicals seran, al llarg de l’estiu, en 
català, castellà i anglès en cadascun dels 3 grups.

Dates de l’activitat
Del 25 de juny al 27 de juliol (5 setmanes)

Edats dels participants
De 4 a 16 anys.
Els grups estan organitzats per edat i/o nivell:
- Grup 1: de 4 a 6 anys
- Grup 2: de 7 a 10 anys
- Grup 3: més de 10 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Dansadespí
Carrer del Mercat, 5, baixos, Sant Joan Despí

Places ofertes
15 places per grup

Horaris de l’activitat
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores
(Divendres representació del musical 13.35 hores) 

Preus
1 dia puntual 20 E
1 setmana 85 E
2 setmanes 160 E
3 setmanes 240 E
4 setmanes 310 E
Tallers complerts (5 setmanes) 385 E

Serveis complementaris
Servei d’acollida matinal de 8 a 9 h
1 setmana 25 E
1 dia 8 E
Servei de menjador i acollida fins a les 15.30 h
1 setmana 70 E
1 dia 15 E
Descomptes
15% al segon germà TAES COMPLET (5 setmanes)
5% al segon germà per SETMANES

Inscripcions a partir del 2 d’abril
Per formalitzar la inscripció cal aportar tota aquesta do-
cumentació:
Fotografia tipus carnet de l’alumnat
Fotocòpia de la targeta sanitària
Full d’inscripció emplenat
Abonament del 50% del TAES
Presencialment: de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h
On line: enviant mail a taesdansadespi@gmail.com

Lloc i horaris de les inscripcions
Dansadespí
Carrer del Mercat, 5, baixos, Sant Joan Despí
De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 hores
Més informació: www.taesdansadespi.com
Contacte: taesdansadespi@gmail.com o al 93 373 19 72
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Organitzador de l’activitat
Freedom Dance

Descripció de l’activitat
Casal d’estiu orientat a l’ aprenentatge i la pràctica del ball 
i el teatre musical. Activitats lúdiques i divertides més la 
pràctica de l’idioma anglès dos dies setmanals, activitats 
a l’aire lliure dins del centre i sortida a la piscina 1 dia se-
tmanal. Portes obertes setmanals per als pares i mares, 
per poder demostrar tot l’après durant la setmana.

Dates de l’activitat
Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018

Edats dels participants
Nens i nenes nascuts entre 1 de gener de 2005 i 31 de 
desembre de 2014
GRUP 1 2013 - 2014
GRUP 2  2010 - 2011 - 2012
GRUP 3  2008 - 2009
GRUP 4  2005 - 2006 - 2007
*els grups poden patir variacions segons la demanda

Lloc on es realitza l’activitat
Freedom Dance, Avinguda de Barcelona, 22
Sant Joan Despí

Places ofertes · 80 places setmanals / 20 places per 
grup a la setmana

Horaris de l’activitat
De dilluns a divendres
matins de 9 a 13.30 h
menjador: de 13.30 a 16.30 h 

Preus
1 setmana 85 E
Del 25 juny al 13 juliol (3 setmanes) 235 E
Del 16 juliol al 27 juliol (2 setmanes) 155 E
Casal sencer (5 setmanes) 380 E

Serveis complementaris
Acollida de 8 a 9h/de 16.30 a 17.30h 25 E - setmana
 6,50 E - 1 dia 
Menjador 35 E - setmana
 8 E - 1 dia
Descomptes 
Segon germà al casal 10%
 
Període d’inscripcions
De l’1 d’abril al 31 de maig o esgotament de places

Lloc i horaris de les inscripcions
Freedom Dance
Av. de Barcelona, 22, Sant Joan Despí 93 125 43 91
De dilluns a divendres de 17 a 22.30h 627 878 704
+ informació 634 603 123 
www.freedomdancesjd.com
info@freedomdancesjd.com

Inscripcions
Per realitzar la inscripció cal portar:
- Full d’inscripció emplenat
- Fotocòpia tarjeta sanitària
- Fotocòpia llibret de vacunes
- Fotocòpia DNI pare, mare o tutor
- Pagament del 60% del casal al moment d’inscripció
* El pagament dels serveis complementaris i el 40% restant es farà
   al juny coincidint amb la reunió informativa.

ACTIVITAT
III Casal d’estiu
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Organitzador de l’activitat
Freedom Dance

Descripció de l’activitat
Campus de balls urbans amb classes de ball, jocs per a 
l’aprentatge de la cultura urbana i els estils com el rap, 
hip-hop, poppin, lockin, break dance i dance hall. Classes 
amb grans professionals especialitzats en cada un dels 
estils esmentats que prepararan per a l’últim dia una ac-
tuació que serà tot un espectacle.

Dates de l’activitat
3 dies setmanals
3.30 hores al dia
Tots els dimarts, dimecres i dijous de 16.30 a 20 hores

Edats dels participants
Nascuts entre l’1 de gener de 2000 i el 31 de desembre 
de 2009

Lloc on es realitza l’activitat
Freedom Dance, Avinguda de Barcelona, 22
Sant Joan Despí

Places ofertes · 40 places

Horaris de l’activitat
Dimarts, dimecres i dijous
Tarda: de 16.30 h a 20 h 

Preus
1 setmana 90 E
Del 25 juny al 13 juliol (3 setmanes) 240 E

Serveis complementaris
Descomptes 
Segon germà al campus 10%
Contractant casal d‘estiu Freedom Dance 40%
Alumnes Freedom Dance curs 2017/18 10%
 
Període d’inscripcions
Del 10 d’abril al 20 de maig o esgotament de places.

Lloc i horaris de les inscripcions
Freedom Dance
Av. de Barcelona, 22, Sant Joan Despí 93 125 43 91
De dilluns a divendres de 17 a 22.30h 627 878 704
+ informació 634 603 123 
www.freedomdancesjd.com
info@freedomdancesjd.com

Inscripcions
Per realitzar la inscripció cal portar:
- Full d’inscripció emplenat
- Fotocòpia targeta sanitària
- Fotocòpia llibret de vacunes
- Fotocòpia DNI pare, mare o tutor
- Pagament del 60% del casal en el moment d’inscripció
* El pagament dels serveis complementaris i el 40% restant es farà
   al juny coincidint amb la reunió informativa.

ACTIVITAT
I Urban Camp
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ACTIVITAT
Campus
esportiu d’estiu

21

Organitzador de l’activitat
Ajuntament de Sant Joan Despí Departament d’Esports

Descripció de l’activitat
És una activitat esportiva i d’esbarjo adreçada als nens i 
nenes a qui agrada l’esport, les activitats recreatives, i que 
vulguin passar un estiu amb altres infants. 

Dates de l’activitat
El Campus es du a terme del 25 de juny al 3 d’agost i del 
3 al 7 de setembre de 2018, de dilluns a divendres no fes-
tius.
1r torn del 25 al 29 de juny
2n torn del 2 al 6 de juliol
3r torn del 9 al 13 de juliol
4t torn del 16 al 20 de juliol
5è torn del 23 al 27 de juliol
6è torn del 30 de juliol al 3 d’agost
7è torn del 3 al 7 de setembre

Edats dels participants
Nens i nenes nascuts/des entre els anys 2006 i 2014

Llocs on es realitza l’activitat
Poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno

Places ofertes
· 135 places al poliesportiu municipal Francesc Calvet
· 120 places al poliesportiu municipal Salvador Gimeno

Horaris de l’activitat
Hi ha dos tipus d’horaris diferents:
horari normal de 9 a 14 hores
horari ampliat de 9 a 17 hores (iInclou el dinar)
Hi ha la possibilitat d’acollir-se puntualment al servei de 
cangur de 8 a 9 hores o de menjador a l’horari ampliat.

Preus
Període
Preu torn 5 dies: 66,25 E (cangur 9,50 E)   
Preu torn 5 dies dinar inclòs: 107,50 E (cangur 9,50 E)   
Preu torn 7 dies:   92,75 E (cangur 13,30 E)   
Preu torn 7 dies amb dinar inclòs: 150,50 E (cangur 13,30 E)    
Cangur puntual: 2,70 E  
Dinar puntual: 10,90 E 

Serveis complementaris
Servei de cangur
De 8 a 9 hores
Servei de menjador

Període d’inscripcions
Del 9 al 18 d’abril repartiment de números per al sorteig a 
ciutadans de Sant Joan Despí. Sorteig públic el 20 d’abril.
Informació a www.despiesport.cat

Lloc i horaris de les inscripcions
Punt de trobada del Poliesportiu Salvador Gimeno,
carrer Major, 75



ACTIVITAT
Estada de tennis,
pàdel i piscina
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Organitzador de l’activitat
Tennis Despí. Ajuntament de Sant Joan Despí

Descripció de l’activitat
Activitat que combina segons l’edat i nivell l’ensenyament 
del tennis i del pàdel amb piscina. 

Dates de l’activitat
Del 25 de juny al 3 d’agost i del 3 al 7 de setembre de 2018

Edats dels participants
Nens i joves de 4 a 14 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Tennis Despí - Sant Joan Despí

Places ofertes · 150 places setmanals

Horaris de l’activitat
Estades de 9 a 18 hores (modalitat TOT EL DIA)
 de 9 a 14 hores (modalitat MATÍ)
 de 9 a 15 hores (modalitat MATÍ + DINAR)

Preus
Modalitat MATÍ 101 E /setmana
Tot el dia (dinar inclòs) 190 E /setmana
Dinar puntual 8 E
Descomptes per nombre d’estades i germans

Serveis complementaris
Servei d’acollida
De 8 a 8.45 hores.
Servei de menjador
De 14 a 15 hores. 8 E
• Regal samarreta del club

Període d’inscripcions
Del 2 de maig a l’11 de juny fins completar les places

Lloc i horaris de les inscripcions
Tennis Sant Joan Despí
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 30 
Tel. 93 477 12 00

Horari de dilluns a divendres, de 8 a 23 hores i
dissabtes i diumenges, de 8 a 21 hores



ACTIVITAT
14è Campus
Handbol
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Organitzador de l’activitat
Handbol Sant Joan Despí

Descripció de l’activitat
Campus destinat a nens i nenes que estiguin practicant 
handbol o que vulguin iniciar-se en aquest esport o millo-
rar el seu nivell. Es realitzaran activitats ludicoesportives, 
piscina, sor tides, etc. 

Dates de l’activitat
Del 25 de juny al 31 de juliol de 2018 (ambdós inclosos)

Edats dels participants
Per a nens i nenes de 5 a 14 anys

Llocs on es realitza l’activitat
Poliesportius del Mig i Salvador Gimeno i
al Parc del Mil·lenari

Places ofertes · 100 places setmanals

Horaris de l’activitat
Torn normal de 9 a 14 hores
Torn ampliat de 14 a 17 hores (inclou el dinar)

Preus
Informació sobre preus al web del Club d’Handbol i als 
fulls d’inscripcions.
www.chsjd.cat

Serveis complementaris
Servei d’acollida
De 8 a 9 hores al poliesportiu Salvador Gimeno

Període d’inscripcions
A partir del 16 d’abril

Lloc i horaris de les inscripcions
Secretaria de l’Handbol Sant Joan Despí
Poliesportiu Salvador Gimeno
Carrer Major, 75 · Tel. 93 477 68 20

De dimarts a dijous de 18 a 20 hores



ACTIVITAT
7è Campus UTC
(URBAN TRAINING
CAMP)

24

Organitzador de l’activitat
Handbol Sant Joan Despí

Descripció de l’activitat
Campus de tecnificació orientat a la millora individual de 
cada jugador/a, amb entrenadors professionals i de relle-
vància del nostre esport. 

Dates de l’activitat
Del 2 al 20 de juliol de 2018

Edats dels participants
Per a nens i nenes de 12 a 18 anys

Llocs on es realitza l’activitat
Poliesportiu Salvador Gimeno i
Francesc Calvet

Places ofertes · 80 places setmanals

Horaris de l’activitat
Torn de 17 a 20.30 hores

Preus
Informació sobre preus al web del Club d’Handbol i als 
fulls d’inscripcions.
www.chsjd.cat

Serveis complementaris
Servei d’acollida

Període d’inscripcions
A partir del 16 d’abril

Lloc i horaris de les inscripcions
Secretaria de l’Handbol Sant Joan Despí
Poliesportiu Salvador Gimeno
Carrer Major, 75 · Tel. 93 477 68 20

De dimarts a dijous de 18 a 20 hores



ACTIVITAT
Campus esportiu
d’estiu
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Organitzador de l’activitat
Sant Joan Despí Club Futbol Sala 2014

Descripció de l’activitat
Aprenentatge i millora del futbol sala.
Masterclass d’entrenadors i jugadors de primer nivell del 
futbol, jocs esportius i lúdics, recreació aquàtica, pàdel i 
tennis i sortides (consulteu la nostra web). 

Dates de l’activitat
5 setmanes: del 25 de juny al 27 de juliol de 2018

Edats dels participants
Nens i nenes nascuts entre 2002 i 2013

Lloc on es realitza l’activitat
Poliesportiu Ugalde, pistes de pàdel i tennis, pista esporti-
va parc de la Fontsanta, piscina municipal Sant Joan Despí

Places ofertes
60 nens i nenes per setmana

Horaris de l’activitat
Campus de matí de 9 a 14 h en horari habitual
Campus de tot el dia de 9 a 17 h en horari habitual
Dies d’excursions tornada a la tarda.
Dies de piscina, tornada a les 14 h

Preus
Podeu consultar tots els preus a la nostra web:
www.santjoandespicfs.cat
Descomptes (no acumulables):
Socis: 10%
Inscriure’s a 3 torns o més: 10%
Familia nombrosa i/o 2 germans: 5%
*Es poden realitzar inscripcions per setmanes o per al
Campus sencer (tenen prioritat sobre les inscripcions
per setmanes)

Serveis complementaris
Servei d’acollida de 8 a 9 h 10E setmanals
Servei de menjador fins les 17 h 12E diaris 

Inscripcions
Del 30 d’abril al 15 de juny

Lloc, horaris i període d’inscripcions
Poliesportiu Ugalde de Sant Joan Despí
Carrer Sant Martí de l’Erm, 21, s/n
De 17.30 h a 20 h a la secretaria del Club



ACTIVITAT
Campus de Futbol
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Organitzador de l’activitat
U.E.Sant Joan Despí

Descripció de l’activitat
Durant el temps que passis al campus, aprendràs a 
conèixer els teus moviments, a utilitzar-los tècnica i tàcti-
cament per aconseguir millor rendiment.  També fem jocs 
i competició.

Dates de l’activitat
Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018 (ambdós inclosos)

Edats dels participants
Nens i nenes de 5 a 14 anys, nascuts des del 2003

Lloc on es realitza l’activitat
Camp municipal barri Centre.

Places ofertes · 100 places setmanals

Horaris de l’activitat
Campus de 9 a 14 hores
                de 9 a 17 hores (inclou el dinar)

Preus
Vegeu detall al web i fulls d’inscripció
www.uesantjoandespi.com

Serveis complementaris
• Servei d’acollida (pendent confirmar)
• Servei de menjador
• Anglès (pendent de confirmar)
• Colònies (pendent de confirmar)
• Excursions
 
Període d’inscripcions
A partir del 21 de maig

Inscripcions
- Fotocòpia de la targeta sanitària
- DNI
- Justificant d’ingrés per l’import de l’estada

Lloc i horaris de les inscripcions
Secretaria del camp de futbol municipal
de dilluns a divendres, de 16.30 a 20 hores
Carrer de Francesc Macià, 56 · Tel. 93 477 72 03
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ACTIVITAT
Campus de futbol

Organitzador de l’activitat
Futbol Club Levante las Planas

Descripció de l’activitat
 
El Campus FC Levante las Planas ofereix la possibilitat a 
tots els seus participants de perfeccionar i potenciar els 
aspectes tècnics bàsics per a la pràctica del FUTBOL dins 
de l’etapa de formació de cada jugador.    
Un dels principals objectius d’aquest Campus serà fo-
mentar la pràctica de l’esport en general. El nostre equip 
educatiu està format per entrenadors amb experiència en 
l’ensenyament. Tots ells tenen el compromís i interès que 
els participants gaudeixin i obtinguin un òptim rendiment 
en el seu aprenentatge. 

Dates de l’activitat
Setmana 1: del 25 al 29 de juny     
Setmana 2:  del 2 al 6 de juliol      
Setmana 3: del 9 al 13 juliol     
Setmana 4: del 16 al 20 de juliol    
Setmana 5: del 23 al 27 de juliol   

Edats dels participants
De 5 a 14 anys.

Lloc on es realitza l’activitat
Camp de futbol F.C. Levante las Planas.

Places ofertes · 100 places.

Horaris de l’activitat
Campus de matí, de 9 a 14 hores. 

Preus
Setmana 1: del 25 al 29 de juny + piscina + excursió 75 E  
Setmana 2:  del 2 al 6 de juliol + piscina 80 E  
Setmana 3:  del 9 al 13 de juliol + piscina + nit al campus 80 E  
Setmana 4: del 16 al 20 de juliol + piscina + excursió 75 E  
Setmana 5: del 23 al 27 de juliol + piscina + colònies 150 E
Campus sencer: 375 E 
Descomptes: Segon fill 10%  
 Socis: 5%

Serveis complementaris
Servei d’acollida de 8 a 9 hores. 5 E
Servei de menjador. No (segons número d’inscrits al servei)

Període d’inscripcions
Del 9 d’abril al 15 de juny de 2018.

Lloc i horaris de les inscripcions
De dilluns a divendres, de 18 a 20 hores, a les oficines del 
F.C. Levante las Planas.



ACTIVITAT
IX Campus
de Bàsquet
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Organitzador de l’activitat
BC Sant Joan Despí

Descripció de l’activitat
Des de la coordinació esportiva de l’escola de bàsquet de 
Sant Joan Despí volem oferir la possibilitat als nostres ju-
gadors/es de continuar practicant i perfeccionant el seu 
aprenentatge del bàsquet durant el mes de juliol.  Desit-
gem que aquest aprenentatge continuat s’emmarqui dins 
d’un treball tècnic i tàctic, combinat amb activitats de lleure 
pròpies de l’estiu (piscina, platja, esports d’aventura, parc 
d’atraccions, etc.) 

Dates de l’activitat
Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018 (ambdós inclosos)

Edats dels participants
Nens i nenes entre els 7 i 13 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Pistes esportives de l’IES Jaume Salvador i Pedrol
Centre poliesportiu Ugalde

Places ofertes · 50 places setmanals

Preus de l’activitat
1 setmana  95 E
2 setmanes  180 E
3 setmanes  255 E
4 setmanes  320 E
Campus sencer  375 E
* Descomptes per germans

Horaris de l’activitat
Campus de matí de 9 a 13.30 hores en horari habitual
Vegeu serveis complementaris
Dies d’excursió tornada a la tarda
Dies de piscina tornada a les 14 hores 

Serveis complementaris
Servei d’acollida
De 8 a 9 hores 12 E setmanals
Servei de menjador
Fins a les 15.30 hores 7 E diaris

Període d’inscripcions
De l’1 de maig al 9 de juny

Inscripcions
Es poden realitzar les inscripcions per setmanes 
o pel campus sencer (amb prioritat sobre inscripcions per 
setmanes)

Lloc i horaris de les inscripcions
Secretaria del Club de Bàsquet 
Poliesportiu Francesc Calvet,
de dilluns a divendres de 18 a 20 hores
Avinguda de Barcelona, 45 · Tel. 93 143 73 25
www.bsquetdespi.com · info@basquetdespi.com



Temporada ESTIU 2018
Del 16 de juny a l’11 de setembre (ambdós inclosos)
Obert tots els dies de la setmana:
• de dilluns a divendres, d’11 a 19.30 hores
• dissabte, diumenge i festiu, de 10.30 a 20 hores

Inauguració temporada, dissabte 16 de juny de 2018

Opcions d’ús: • Entrades puntuals.
 • Targeta de 10 banys.
 • Abonament de tota la temporada i de mitja 

temporada. Individual i familiars.

La inscripció per a aquests abonaments co-
mençarà a partir del dia 1 de juny de 2018 a les 
recepcions dels poliesportius Francesc Calvet i 
Salvador Gimeno, i a partir del dia 17 de juny a les 
Piscines Fontsanta.

Més informació a www.despiesport.cat

Piscines Recreatives

Fontsanta


