Activitats
infantils

Activitats
juvenils

Activitats
esportives

Participa de l’oferta cultural, esportiva, juvenil…
i viu les vacances a la ciutat!
www.badalona.cat

RECOMANACIONS DE SALUT PER A AQUEST ESTIU
Vigila amb el sol també els dies ennuvolats!
• Hem de posar-nos un protector labial i crema solar mitja hora abans de l’exposició al sol. El nivell de protecció solar (FPS) ha de ser de 30 o superior i quan practiquem activitats aquàtiques, ha de ser resistent
a l’aigua. Cal tornar a posar-se’n després d’haver suat, d’haver-se banyat, assecat amb la tovallola o quan
hagin passat 2 hores des de la darrera aplicació. No fem servir colònies, ja que poden provocar cremades i
al·lèrgies.
• Hem d’evitar l’exposició directa i perllongada al sol, així com fer exercici intens en les hores de màxima
insolació (de les 12 del migdia a les 4 de la tarda).
• Durant el dia, tanquem les persianes de les finestres on toca el sol i utilitzem algun tipus de climatització
com ara ventiladors o aire condicionat per refrescar l’estança.
• Hauríem de vestir amb roba clara, no ajustada i de teixits naturals (fil o cotó), portar ulleres de sol amb
filtre solar ultraviolat i gorres que protegeixin la nuca i les orelles.
• Cal buscar zones d’ombra per evitar l’impacte del sol quan vulguem descansar o quan fem àpats a l’aire
lliure i, si cal, utilitzem para-sols o tendals.
• Refresquem-nos la cara i el clatell, fins i tot la roba, amb aigua fresca.
• Bevem líquids de manera abundant encara que no tinguem set, preferentment aigua, i potenciem una
alimentació rica en fruites, verdures i hortalisses, fonts naturals d’aigua i sals minerals.
Amb aquestes mesures previndrem els cops de calor i gaudirem de les activitats a l’aire lliure de manera segura.

Vigilem amb els cops de calor!
• Els signes són tenir la cara congestionada, la pell seca, calenta i enrogida, mal de cap, sensació de fatiga,
set intensa, mareigs, vòmits, rampes musculars, convulsions...
• Si la persona ja està patint un cop de calor, cal adreçar-la a un lloc fresc i ventilat; estirar-la de panxa enlaire o que estigui mig asseguda; descordar-li la roba; aplicar-li compreses d’aigua freda al cap i al clatell;
fer-li beure aigua fresca a glops petits, i trucar al 112.

Vigilem amb les picades!
• Quan anem a indrets on es puguin produir picades d’insectes, cal prevenir-les vestint-nos amb roba clara
de màniga llarga i amb mitjons.
També podem utilitzar un repel·lent cutani seguint les recomanacions d’aplicació del fabricant.
• Per prevenir les picades de mosquit tigre, la millor manera és evitant punts d’acumulació d’aigua:
- Cal posar cap per avall els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua (galledes, joguines, piscines
de plàstic, plats sota els testos, pneumàtics...)
- Tapem amb una tela mosquitera espessa safareigs, basses, dipòsits d’aigua i finestres.
- Evitem cúmuls d’aigua en forats o clots del terra, zones de drenatge, canals de desguàs, forats en troncs
d’arbres o rocalles decoratives.
En cas que cap d’aquestes opcions sigui possible, cal fer-hi un tractament amb productes larvicides de venda al mercat.

1

• Per curar les picades hem de rentar la zona afectada amb aigua i sabó, aplicar-hi un desinfectant cutani,
fred local per desinflamar-ho i no ens hem de gratar. El tractament és simptomàtic i en cas que persisteixin les molèsties, cal consultar el metge.
• Hem d’evitar tocar meduses, encara que estiguin mortes, tant a l’aigua com a la sorra, ja que poden injectar una substància a la pell que provoca coïssor. Si es produeix una picada, hem de rentar la ferida amb
aigua salada (mai amb aigua dolça), retirar les restes de medusa sense fregar la ferida, aplicar-hi fred local
per desinflamar-la i evitem de gratar-nos. En cas que persisteixin les molèsties, cal consultar el metge.

Vigilem amb les activitats aquàtiques!
• Aquestes activitats poden comportar alguns riscos que cal prevenir, com les lesions per caigudes o
relliscades i els ofegaments. Per evitar-los, és convenient que els infants sàpiguen nedar, si no en saben,
assegurem-nos que porten algun dispositiu adaptat a la seva edat que els ajudi a mantenir el cap a fora
de l’aigua i que una persona adulta responsable vetlli sempre per la seva seguretat mentre es banyen o
juguen a prop de l’aigua.
• Fem servir xancletes a la piscina o quan fem jocs d’aigua i assequem bé la pell dels peus en acabar per
prevenir malalties de la pell com berrugues, fongs, etc.
• Utilitzem aigua de la xarxa per a les activitats aquàtiques i seguim les recomanacions del fabricant a
l’hora d’utilitzar i de realitzar el manteniment de les piscines inflables o desmuntables. És aconsellable
mantenir l’aigua neta, ja que a la pell i les mucoses, s’hi dipositen microbis que poden contagiar terceres
persones.
• Si observem alguna persona amb problemes dins de l’aigua hem de trucar immediatament al 112, si no hi
ha socorrista.

Vigilem a l’hora dels àpats!
• L’esmorzar és un àpat decisiu per a l’equilibri alimentari, no ens el podem saltar.
Cal que sigui complet: amb lactis, cereals (pa, galetes, cereals no ensucrats…) i fruita fresca (sencera, trossejada, sucs…). No ens oblidem d’esmorzar a casa i d’endur-nos un petit refrigeri per prendre a mig matí.
• Evitem els àpats massa calents, pesants i calòrics.
• Si mengem, cal prevenir els talls de digestió no entrant a l’aigua de forma brusca i fins que no hagin passat dues hores després d’haver menjat. Recorda que els signes d’un tall de digestió són mareig, nàusees,
vòmits, rampes, esgarrifances, pal·lidesa, pols dèbil, inconsciència i aturada cardíaca.
Si passa, cal treure la persona de l’aigua al més aviat possible i avisar els serveis d’emergència trucant al 112.
• Si tenim servei de menjador (cuina pròpia o servei d’àpats) és imprescindible disposar de les autoritzacions corresponents.
En cas de fer àpats amb menjar de carmanyola, cal disposar de neveres per conservar-hi els aliments fins
a l’hora de l’àpat, tenir un microones per escalfar-los i garantir un espai de menjador.
• Cal seguir les normes bàsiques d’higiene alimentària següents: rentar-nos les mans abans de tocar els
aliments o menjar-nos-els; rentar bé els vegetals i les fruites; tenir en compte el temps que passa des que
preparem el menjar fins que ens el mengem; evitar salses que portin ou, i mantenir la cadena del fred. Així
previndrem les intoxicacions alimentàries.
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activitats infantils
Districte 1
Barris: Canyadó, Casagemes, Manresà,
Centre, Dalt de la Vila, Coll i Pujol i Progrés

Coll i
Pujol

ESCOLA ARTUR MARTORELL
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

c. Seu d’Urgell, 34
naturestiu
de 6 a 12 anys
del 25 de juny al 27 de juliol
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
primera setmana 72 € - tot el casal 331 €
a partir de l’1 de juny
93 384 26 36 – www.elmicaquer.com

Dalt de
la Vila

Progrés
Centre

Canyadó
Casagemes
Manresà

ESCOLA ARTUR MARTORELL
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

c. Seu d’Urgell, 34
estiu de fantasia
de 3 a 6 anys
del 25 de juny al 27 de juliol
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
primera setmana 72 € - tot el casal 331 €
a partir de l’1 de juny
93 384 26 36 – www.elmicaquer.com

ESCOLA ARTUR MARTORELL
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
			
			
Inscripcions:		
Contacte:		

c. Seu d’Urgell, 34
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 10 d’agost
de 7.45 a 17 h
primera setmana 71 € - segona setmana 139 € - tercera setmana 202,50 € quarta setmana 262 € - cinquena setmana 317,50 € - sisena setmana 369 € setena setmana 416,50 €
del 22 al 24 de maig
671 248 362 (Mercè Garcia)

ESCOLA BADALONA PORT
Lloc: 		
Activitat:		
Edat: 		
Dates: 		
Horari:		
Preu: 		
Inscripcions:
Contacte: 		

c. Indústria, 271
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre
de 8 a 17 h
45 € per setmana
610 193 698 (Eva Muñoz) – ampaescolabadalonaport@gmail.com

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

av. Marquès de Montroig, 178
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 20 de juliol
de 10 a 16.30 h
gratuït
del 25 de maig al 31 de maig
93 199 03 90 (Mari Carmen Loshuertos) – mloshuertos@casaldelsinfants.org

ESCOLA GINTANJALI
Lloc: 		
Activitat: 		
Edat: 		
Dates: 		
Horari:		
			
Preu:		
			
			
Inscripcions:		
			
Contacte:		

av. Martí Pujol, 37-41
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 27 de juliol
de 9 a 14 h i de 15 a 17 h
menjador de 14 a 15 h
primera setmana 89,50 € - segona setmana 175 €- tercera setmana 256,50 € quarta setmana 334 € - cinquena setmana 407,50 € - sisena setmana 477 € setena setmana 542 €
29, 30 i 31 de maig de 9 h a 10 h al despatx de l’AMPA
fora de les dates es podrà fer via online enviant un correu a administracio@ambitescola.cat
97 124 83 62 (Mercè Garcia)

ESCOLA JUNGFRAU
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
			
			
Preu: 		
		
Inscripcions: 		
		
Contacte: 		

c. Vila i Vall-llebrera, 58
casal d’estiu. Àpat 1998
de 3 a 6 anys
del 25 de juny al 7 de juliol
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
acollida matinal des de les 8 h
menjador de 13 a 15 h
primera setmana 79,38 € - segona setmana 135,66 € - tercera setmana 197,88 € - 		
quarta setmana 252,96 € - cinquena setmana 304,98 €
dies 23, 24, 29 i 31 de maig de 9 a 10 h al menjador de l’escola i de 16.30 a 17.30 h 		
al despatx de l’AFA
663 396 060 (Montse Fradera) – apat1998@hotmail.com

ESCOLA JUNGFRAU
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
			
			
Preu: 		
		
			
Inscripcions: 		
		
Contacte: 		

c. Vila i Vall-llebrera, 58
casal d’estiu. Àmbit escola
de 5 a 13 anys
del 25 de juny al 10 d’agost
de 9 a 14 h i de 15 a 17 h
acollida matinal des de les 8 h
menjador de 14 a 15 h
primera setmana 71 € - segona setmana 139 € - tercera setmana 202,50 € - 			
quarta setmana 256 € - cinquena setmana 317,50 € - sisena setmana 369 € setena setmana 416,50 €
dies 23, 24, 29 i 31 de maig de 9 a 10 h al menjador de l’escola i de 16.30 a 17.30 h		
al despatx de l’AFA
671 248 362 (Mercè Garcia) – administracio@ambitescola.cat

ESCOLES MINGUELLA
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		

c. Santa Madrona, 75
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 27 de juliol
de 9 a 17 h
primera setmana 105 € - cinquena setmana 475 €

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.

4

Inscripcions:		 del 15 de maig al 15 de juny
Contacte:		 93 464 50 90 (secretaria) – secretaria@escolesminguella.org

ESCOLA PROGRÉS
Lloc: 		
Activitat: 		
Edat: 		
Dates: 		
Horari:		
			
Preu: 		
			
			
Inscripcions: 		
			
Contacte:

c. Eduard Maristany, 104-118
casal d’estiu (activitats de lleure i nàutiques)
de 3 a 12 anys
el 25 de juny al 31 de juliol i del 3 al 7 de setembre
de 9 a 17 h
acollida matinal de 8 h a 9 h
opció A (de 9 a 17 h) 117 € per setmana – opció B (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h) 		
84 € per setmana – opció C (de 9 h a 13 h) 68 € per setmana – acollida matinal
(de 8 a 9 h) 12 € per setmana – dinar 37 € per setmana
dies 5 i 6 d’abril a l’escola i fins al 18 de maig per correu electrònic a
inscripcions@diverjoc.net
93 435 89 36 (Diverjoc) – inscripcions@diverjoc.net

ESPLAI «EL MICAQUER»
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
			
			
Preu: 		
		
Inscripcions: 		
			
			
Contacte: 		

c. Vila i Vall-llebrera, 58
casal d’estiu «El micaquer»
de 6 a 13 anys
del 25 de juny al 7 de juliol
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
acollida matinal des de les 8 h
menjador de 13 a 15 h
primera setmana 72 € - segona setmana 143 € - tercera setmana 209 € - 			
quarta setmana 274 € - cinquena setmana 331 €
dies 29 i 30 de maig de 19.30 a 17.30 h a l’escola (només per a alumnes)
tots els dimarts, dijous i divendres a partir del dia 1 de juny de 17 a 20 h a
El Micaquer (c. Eduard Marquina, 18-20)
93 384 26 36 o 644 156 574 – elmicaquer@gmail.com

ESPLAI XIRUSPLAI
Lloc: 		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
			
Inscripcions: 		
Contacte:		

c. Sant Anastasi, 2
casal d’estiu Xirusplai
de 4 a 14 anys
del 25 de juny al 13 juliol
de 9 a 13 h
socis: primera setmana 90 € - segona setmana 165 € - tercera setmana 235 €
no socis: primera setmana 95 € - segona setmana 175 € - tercera setmana 250 €
dies 15, 25 de maig i 1, 8, 11, 13 i 15 de juny de 18 h a 20 h a la sala de socis
93 384 45 56 (Ramon Gotzens)

MARISTES CHAMPAGNAT BADALONA
Lloc: 		
Activitat:		
Edat: 		
Dates:		
Horari: 		
			
			
Preu: 		
			
Inscripcions:		
Contacte:		

c. Temple, 2-10
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 27 de juliol
de 9 a 17.15 h
acollida matinal de 7.30 a 9 h
servei de menjador
segons modalitat
102 € tot el dia – matí i menjador 96 € - matí i tarda 80 € - només matí 65 €
fins al 18 de maig a la secretaria del c. Temple o via online a la web de l’escola
Joan Sánchez (coordinador) – champagnat.serveis@maristes.cat

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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Districte 2
Barris: Sant Crist, Sistrells, Lloreda,
Nova Lloreda, Puigfred, la Pau i Montigalà Occidental
Puigfred
La Pau

Montigalà
occidental

Lloreda

Sistrells

Nova
Lloreda
Sant Crist

ESCOLA JESÚS MARIA
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte: 		

c. Lepant, 3
casal d’estiu
de 3 a 14 anys
del 27 de juny al 24 de juliol
de 9 a 17 h
matí 250 € - tarda 125 €
del 2 de maig al 22 de juny a l’escola de 8 a 20 h
93 387 46 96 (Eduard Carreño) – www.jm-badalona.com

ESCOLA LLIBERTAT
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
			
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

av. Puigfred, 13
campus de dansa / multiesportiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 10 d’agost
de 9 a 17 h
menjador de 14 a 15 h
68 € per setmana
4 i 5 de juny de 9 a 14 h i de 16.30 a 17.30 h al despatx de l’AMPA
ampaescolallibertat@gmail.com

ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ
Lloc: 		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

c. Miguel Hernández, 13
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 27 de juliol
de 9 a 13 h
50 € per setmana
AMPA Miguel Hernández
93 398 04 50 – ampamiguelgernandezbdn@gmail.com

ESPLAI BUENOYQUÉ...!
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
			
Preu:		
Inscripcions:		
			
Contacte:		

Escola Folch i Torres. C. Wàgner, 68-64
casal d’estiu
de 3 a 16 anys
del 2 al 27 de juliol
de 10 a 14 h
acollida matinal de 9 a 10 h
dues setmanes 110 € - tot el mes 200 €
7 i 8 de maig els nens i nenes de l’esplai – 8 de maig els infants de l’escola Folch i Torres –
9 i 10 de maig els nens i nenes del casal d’estiu 2017 – 14 i 15 de maig els infants nous
695 127 180 – 666 742 329 – 650 872 078 – casalbuenoyque@gmail.com

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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Districte 3
Barris: Montigalà Oriental, Bonavista, Canyet, el Mas Ram, Bufalà, Pomar,
Pomar de Dalt, Morera i les Guixeres l

Canyet

Montigalà
oriental
Pomar de Dalt
Bonavista

ESCOLA LES CIÈNCIES
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

Mas
Ram

Bufalà

c. Ciència
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 27 de juliol
de 8 a 17 h
65 € per setmana
AMPA l’escola les ciències
lescienciesampa@gmail.com

Morera

Pomar

Guixeres

ESCOLA SALVADOR ESPRIU
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

c. Reina Elisenda s/n
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 27 de juliol
de 9 a 17 h
tot el dia 104 € - matí 65,50 € - matí amb dinar 94 €
del 2 al 18 de maig
93 465 04 33 – ampa@espriubadalona.cat

Districte 4
Barris: La Salut, Sant Joan de Llefià,
Sant Mori de Llefià i Sant Antoni de Llefià

Sant
Sant Antoni Joan de
de Llefià
Llefià

CASAL DELS INFANTS
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

Sant Mori de
Llefià
La Salut

c. Monges 2-6
casal d’estiu esportiu
de 6 a 14 anys
del 2 al 27 de juliol
de 10 a 16.30 h
gratuït
del 21 de maig al 4 de juny
93 199 03 90 (Joaquim Aullana) – jaullana@casaldelsinfants.org

CENTRE OBERT LLEFIÀ
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

ctra. Antiga de València, 99
casal d’estiu
de 3 a 16 anys
del 25 de juny al 20 de juliol
de 9 a 15 h
gratuït
per a nens i nenes que participin durant el curs en les activitats del centre obert
93 461 15 59 – direcciollefia@isom.cat

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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ESCOLA PERE DE TERA
Lloc:		
Activitat:
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

av. Cardenal Vidal i Barraquer, 25
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 27 de juliol
de 9 a 13.45 h
45 € per setmana
del 6 de maig fins al 20 de juny a l’AMPA de l’escola
93 387 01 03 (Raquel) – ampaperedetera@gmail.com

ESCOLA RAFAEL ALBERTI
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
			
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

av. Pius XII, 37-95
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 13 de juliol
colònies: del 16 al 22 de juliol
de 10 a 16.30 h
gratuït
del 21 al 31 de maig
93 199 03 90 (Tamàra Gòmez) – tgomez@casaldelsinfants.org

ESCOLA RAFAEL ALBERTI
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
			
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

av. Pius XII, 37-95
casal d’estiu d’agost
de 3 a 12 anys
del 25 de juliol al 17 d’agost
del 20 al 24 d’agost
de 10 a 16.30 h
gratuït
del 21 al 31 de maig
93 199 03 90 (Tamàra Gòmez) – tgomez@casaldelsinfants.org

ESCOLA MARGARIDA XIRGU
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		

c. Torí, 10.
campus esportiu i de lleure de la Fundació per l’Esport
de 5 a 11 anys
del 25 de juny al 20 de juliol
de 9 a 16 h
a concretar

ESPLAI CHIRIBIRIPUM
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Contacte:		

Escola Antoni Botey. Av. Doctor Bassols, 77
casal d’estiu esplai Chiribiripum
de 3 a 6 anys
del 25 de juny al 26 de juliol
de 9 a 13.30 h
opció A 95 € - opció B 130 €
659 440 432 – chiribiripum@hotmail.com

ESPLAI CHIRIBIRIPUM
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Contacte:		

Escola Antoni Botey. Av. Doctor Bassols, 77
petit casal
de 3 a 12 anys
del 23 de juny al 27 de juliol
de 9 a 16 h
65 € per setmana
659 440 432 – chiribiripum@hotmail.com

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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ESPLAI CHIRIBIRIPUM
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Contacte:		

Escola Antoni Botey. Av. Doctor Bassols, 77
casal de setembre
de 3 a 12 anys
del 3 al 10 de setembre
de 9 a 16 h
65 € per setmana
659 440 432 – chiribiripum@hotmail.com

FUNDACIÓ SALUT ALTA
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

c. Autonomia, 17
casal d’estiu primària
de 6 a 12 anys
del 9 al 20 de juliol
de 9 a 14 h
gratuït
només per a infants que fan activitats durant el curs
93 460 36 08 - projectes@fundaciolasalutalta.org

Districte 6
Barris: Sant Roc

ESCOLA JOSEP BOADA
Lloc:		
Activitat:		
			
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

Artigues

av. Marquès de Montroig, 169
campus esportiu i de lleure
de la Fundació per l’Esport
de 5 a 11 anys
del 25 de juny al 20 de juliol
de 9 a 16 h
10 € per alumne
al consorci Badalona Sud
93 388 00 87 (Núria Sabater)

Sant Roc
El Remei

FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions: 		
Contacte:		

c. Càceres, 34-36
casal d’estiu trinitàries
de 3 a 16 anys
del 25 de juny al 13 de juliol
de 9 a 13 h
gratuït
a la seu de la fundació
www.fundacioateneusantroc.org

FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions: 		
Contacte:		

c. Càceres, 34-36
casal d’estiu infantil
de 5 a 12 anys
del 2 al 13 de juliol
de 10 a 14 h
gratuït
a la seu de la fundació
www.fundacioateneusantroc.org

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions: 		
Contacte:		

c. Càceres, 34-36
colònies infantils (st. Pau de Segúries)
de 5 a 12 anys
del 18 al 27 de juliol
tot el dia
gratuït
a la seu de la fundació
www.fundacioateneusantroc.org

FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions: 		
Contacte:		

c. Càceres, 34-36
casal d’agost
de 5 a 13 anys
del 6 al 30 d’agost
de 10 a 13 h
gratuït
a la seu de la fundació
www.fundacioateneusantroc.org

INSTITUT EUGENI D’ORS
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

av. Maresme, 192
reforç escolar i activitats de lleure a l’estiu
de 6 a 16 anys
del 28 de juny al 20 de juliol
matins i alguns dies matí i tarda
gratuït
només per a infants i adolescents que pertanyin a la Fundació Secretariado Gitano
93 274 55 82 (Lola)

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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activitats juvenils

Districte 1
Barris: Canyadó, Casagemes, Manresà,
Centre, Dalt de la Vila, Coll i Pujol i Progrés

AJUNTAMENT DE BADALONA ESPAI JOVE B2O
Lloc:
Activitat:
Edats:
Dates:
Horari:
		
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

Coll i
Pujol

Dalt de
la Vila

Progrés
Centre

Canyadó

platja del Coco
Casagemes
casal d’estiu a la platja
Manresà
a partir de 12 anys
del 25 de juny a l’1 de setembre
de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h - divendres de 10 a 14 h i de 17 a 24 h dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 24 h
gratuït
activitat oberta
Departament de Joventut 93 483 26 77

AJUNTAMENT DE BADALONA- ESPAI XiBarri
Lloc:
Activitat:
Edats:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

plaça Trafalgar
activitats en medi obert
a partir de 12 anys
del 25 de juny a l’1 de setembre
de dilluns a divendres, de 18 a 21 h
gratuït
activitat oberta
Departament de Joventut 93 483 26 77

Districte 3
Barris: Montigalà Oriental, Bonavista, Canyet, Mas Ram,
Bufalà, Pomar, Pomar de Dalt, Morera i les Guixeres

Canyet

Montigalà
oriental
Pomar de Dalt
Bonavista
Mas
Ram

Bufalà

KAJA- GRIPAU BLAU –
“LA GUINGUETA DE LA BÒBILA”
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horaris:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

parc del Serentill
la guingueta de la bòbila
de 14 a 25 anys
del 4 de juny al 27 de juliol
de dilluns a dijous, de 17 a 22 h i divendres de 7 a 13 h
activitat gratuïta
durant l’activitat
93 395 67 38/ 630 631 249 (Manel) - kaja.manelmail.com

Morera

Pomar

Guixeres

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.

11

ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

av. Palmeres, 5
casal d’estiu i campus esportiu
de 14 a 16 anys
del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre
de 9 a 16.30 h i divendres de 9 a 15.30 h
a consultar
a la web de l’escola
93 395 43 11 (Pere Tost) – ptost@escolesgarbi.cat

Districte 4
Barris: la Salut, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià,
Sant Antoni de Llefià

Sant
Sant Antoni Joan de
de Llefià
Llefià

ASSOCIACIÓ JUVENIL
LA ROTLLANA
Lloc:		
Activitat:		
			
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		

Sant Mori de
Llefià
La Salut

c. Ricard Strauss, 30
casal d’estiu per
a adolescents
de 12 a 17 anys
del 2 al 27 de juliol
de 10 a 14 h
200 € amb opció beca
del 4 de maig al 15 de juny al casal de joves La Rotllana
93 397 05 85 – olga@rotllana.cat

CASAL DELS INFANTS
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions:		
Contacte:		
Contacte: 		

c. de les monges 2-6
casal estiu joves
de 16 a 21 anys
del 26 de juny al 26 de juliol
de 10 a 16.30 h
gratuït
del 21 de maig al 4 de juny
93 199 03 90 (Laia Duran) – laiaduran@casaldelsinfants.org
93 397 05 85 - rotllana@rotllana.cat

Districte 6
Barris: Sant Roc

FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions: 		
Contacte:		

Artigues

c. Càceres, 34-36
Sant Roc
casal d’estiu de joves
El Remei
a partir de 12 anys
del 29 de juny al 13 de juliol
variable segons l’activitat
gratuït
a la seu de la fundació
www.fundacioateneusantroc.org

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions: 		
Contacte:		

c. Càceres, 34-36
camp de treball
a partir de 18 anys
de l’1 al 14 de juliol
variable segons l’activitat
gratuït
a la seu de la Fundació
www.fundacioateneusantroc.org

FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions: 		
Contacte:		

c. Càceres, 34-36
ruta pre joves (Vallter, Ripollès)
de 12 a 14 anys
del 16 al 21 de juliol
tot el dia
gratuït
a la seu de la fundació
www.fundacioateneusantroc.org

FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Lloc:		
Activitat:		
Edat:		
Dates:		
Horari:		
Preu:		
Inscripcions: 		
Contacte:		

c. Càceres, 34-36
ruta joves (Vallter, Ripollès)
de 15 a 18 anys
del 23 al 27 de juliol
tot el dia
gratuït
a la seu de la fundació
www.fundacioateneusantroc.org

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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activitats esportives
Districte 1
Barris: Canyadó, Casagemes, Manresà, Centre,
Dalt de la Vila, Coll i Pujol i Progrés

A.E. MINGUELLA
Lloc:		
			
Activitat:		
Edat:
Dates:		
Places:
Horari:		
Acollida:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:		

complex esportiu municipal
Casagemes
casal d’estiu – bàsquet
del 25 de juny al 13 de juliol

Coll i
Pujol

Dalt de
la Vila

Progrés
Centre

de 9 a 13 h

Canyadó
Casagemes
Manresà

608 455 154 (Albert Esteve)

CÍRCOL CATÒLIC
Lloc:		
Activitat:		
Edat:
Dates:		
Places:
Horari:		
Acollida:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:		

complex esportiu municipal La Plana
casal d’estiu – bàsquet
del 2 al 13 de juliol
de 17 a 20 h

607 818 866 (Miki Segura)

Districte 2
Barris: Sant Crist, Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda,
Puigfred, la Pau i Montigalà Occidental
Puigfred
La Pau
Lloreda

A. E. SANT ANDREU DE NATZARET
Lloc:		
			
Activitat:		
Edat:
Dates:		
Places:
Horari:		
Acollida:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:		

complex esportiu municipal
Can Cabanyes
casal d’estiu

Montigalà
occidental

Sistrells

Nova
Lloreda
Sant Crist

del 25 de juny al 27 de juliol
de 9.30 a 13.30 h

640 500 881 (Norma Paredes)

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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C. F. SISTRELLS
Lloc:		
Activitat:		
Edat:
Dates:		
Places:
Horari:		
Acollida:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

complex esportiu municipal Can Cabanyes
casal d’estiu – futbol
del 25 de juny al 27 de juliol
de 8 a 13 h

Districte 3
Barris: Montigalà Oriental, Bonavista, Canyet, el Mas Ram, Bufalà, Pomar,
Pomar de Dalt, Morera i les Guixeres l

Canyet

Montigalà
oriental
Pomar de Dalt

A.B. B. BUFALÀ
Lloc:		
			
Activitat:		
Edat:
Dates:		
Places:
Horari:		
Acollida:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:		

complex esportiu municipal
Bufalà
casal d’estiu – bàsquet
del 25 de juny al 27 de juliol

Bonavista
Mas
Ram

Bufalà

Morera

Pomar

Guixeres

de 9 a 14 h

662 626 560 (José Cifuentes)

C. F. BADALONA
Lloc:		
Activitat:		
Edat:
Dates:		
Places:
Horari:		
Acollida:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:		

complex esportiu municipal Montigalà
casal d’estiu – futbol
del 25 de juny al 27 de juliol
de 9 a 14 h i de 15 a 17 h

93 384 08 52 – 93 514 80 08 (Juan José García)

CLUB RÍTMICA
Lloc:		
Activitat:		
Edat:
Dates:		
Places:
Horari:		
Acollida:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:		

complex esportiu municipal Montigalà
casal d’estiu – rítmica
del 2 de juny al 13 de juliol
de 16 a 20 h

666 778 641 (Loli Rayo)

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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Districte 4
Barris: la Salut, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià,
i Sant Antoni de Llefià

Sant
Sant Antoni Joan de
de Llefià
Llefià
Sant Mori de
Llefià
La Salut

A.E. RONDA
Lloc:		
			
Activitat:		
Edat:
Dates:		
Places:
Horari:		
Acollida:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:		

complex esportiu
municipal Llefià
casal d’estiu – bàsquet
del 25 de juny al 27 de juliol
de 8.30 a 13.30 h

699 189 471 (Nacho Molina)

L’Ajuntament de Badalona fa difusió d’aquestes activitats, però no les organitza ni es fa responsable de cap tipus de circumstància derivada de la realització de les mateixes.
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