Participa de l’oferta de lleure,
esportiva, juvenil… i viu les
vacances a la ciutat!

ESTIMEM

L’ESTIU
2019

ACTIVITATS INFANTILS,
JUVENILS i ESPORTIVES

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 el clatell 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.

Vigila 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.

Vigila 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.
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• Per curar les picades hem de rentar la zona afectada amb aigua i sabó, aplicar-hi un desinfectant cutani, posar 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.

Vigila 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,
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 i no hi ha socorrista hem de trucar
immediatament al 112.

Vigila 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.
• Després dels àpats, i fins que no s’acabi la digestió, no s’ha d’entrar a l’aigua sobtadament. Recordeu que els símptomes d’un tall de digestió són mareig, nàusees, vòmits, rampes,
esgarrifances, pal·lidesa, pols dèbil, i inconsciència i que hi pot haver una aturada cardíaca.
Si veiem que li passa això a algú, cal treure’l de l’aigua, avisar el socorrista o 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 com: 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 DE LLEURE

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

Coll i
Pujol

ESCOLA LOLA ANGLADA
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
		
		
		
Inscripcions:
Contacte:

Dalt de
la Vila

Progrés
Centre

Canyadó
c. Riera de Canyadó, 53
Casagemes
casal d’estiu
Manresà
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 9 d’agost
de 9 a 17 h
1 setmana matí: 72,50 €
1 setmana matí i tarda: 91,50 €
7 setmanes matí: 422,24 €
7 setmanes matí i tarda: 532,90 €
presencialment a l’Escola Lola Anglada o per internet www.ambitescola.cat
lolaanglada.ampa@gmail.com

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

c. Seu d’Urgell, 34
casal d’estiu
de 3 a 6 anys (P3 a P5) - Estiu de fantasia
de 6 a 12 anys (1r. - 6è primària) - Naturaestiu
del 25 de juny al 2 d’agost
de 9 a 13 h de 15 a 17 h (opció d’acollida de 8 a 9 h i/o de 13 a 14 h
horari de menjador de 13 a 15 h)
1 setmana, 62 € (només matí)
1 setmana, 72 € (matí i tarda)
casal complet 5 setmanes, 277 € (només matí)
casal complet 5 setmanes, 331 € (matí i tarda)
casal complet 5 setmanes + casalet juny, 327 € (només matí)
casal complet 5 setmanes + casalet juny, 389 € (matí i tarda)
acollida, 3 € (diari), 10 € (setmana)
menjador 8 €/dia i 28 €/setmana (de dilluns a dijous) i 5 € sortides picnic (divendres)
tardes esporàdiques, 5 €
* descomptes per a germans/es
* descomptes per apuntar-se més d’una setmana
a partir del 4 de juny a la seu d’El Micaquer (c. Eduard Marquina, 18-20, local)
93 384 26 36 - elmicaquer@gmail.com - http://estiudefantasia.blogspot.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.

3

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

c. Vila i Vall-llebrera, 58
casal d’estiu
de 3 a 6 anys - Estiu de fantasia
de 6 a 12 anys - Naturaestiu
del 25 de juny al 2 d’agost
de 9 a 13 hi de 15 a 17 h (opció d’acollida de 8 a 9 h i/o de 13 a 14 h
horari de menjador de 13 a 15 h
1 setmana, 62 € (només matí)
1 setmana, 72 € (matí i tarda)
casal complet 5 setmanes, 277 € (només matí)
casal complet 5 setmanes, 331 € (matí i tarda)
casal complet 5 setmanes + casalet juny, 327 € (només matí)
casal complet 5 setmanes + casalet juny, 389 € (matí i tarda)
acollida, 3 €/dia, 10 €/ setmana
menjador 8 €/dia i 28 €/setmana (de dilluns a dijous) i 5 € sortides picnic (divendres),
tardes esporàdiques 5 €
* descomptes per a germans/es
* descomptes per apuntar-se més d’una setmana		
a partir del 4 de juny a la seu d’El Micaquer (c. Eduard Marquina, 18-20, local)
93 384 26 36 - elmicaquer@gmail.com - htp://estiudefantasia.blogspot.com/

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

c. Eduard Maristany, 104-118
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 2 d’agost i del 2 al 6 de setembre
de 9 a 17 h (acollida matinal de 8 a 9 h)
opció A (de 9 a 17 h) 123 €/setmana
opció B (de 9 a 13 hi de 15 a 17 h) 86 €/setmana
opció C (de 9 a 13 h) 70 €/setmana
del 25 d’abril al 17 de maig
93 435 89 36 - inscripcions@diverjoc.net

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

c. Eduard Marquina, 18-20 (local)
campaments a casa de colònies Eurostage
de 3 a 12 anys (P3 - 6è primària)
del 26 al 28 de juliol
estada de 3 dies
1 nit, 46 € (per a infants inscrits al casal d’estiu la mateixa setmana)
56 € (no inscrits)
2 nits, 72 € (per a infants inscrits al casal d’estiu la mateixa setmana)
85 € (no inscrits)
del 2 al 19 de juliol a la seu d’El Micaquer
93 384 26 36 - elmicaquer@gmail.com - htp://elmicaquer.com/colonies/

ESPLAI XIRUSPLAI

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

c. Jaume Borràs, 16 (local de l’esplai)
casal d’estiu
de 4 a 14 anys
del 25 de juny al 19 de juliol
de 9 a 13 hi de 15 a 17 h- cangur gratuït de 8 a 9 h- menjador de 13 a 15 h
per a socis: 1 setmana, 95 € - 2 setmanes, 175 € - 3 setmanes, 250 € - 4 setmanes, 330 €
per a no socis: 1 setmana, 100 € - 2 setmanes, 185 € - 3 setmanes, 265 € - 4 setmanes, 350 €
del 24 de maig al 14 de juny. Fins el 8 de juny tots el divendres. Del 10 al 14 de juny,
dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h
a la sala de socis del Círcol (c. Sant Anastasi, 2)
683 46 38 88 (Ramón Gotzens Pruneda) - casal.xirusplai@elcircol.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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COL·LEGI MARISTES CHAMPANYAT BADALONA
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Inscripcions:
		
Contacte:

c. Temple, 2-10 (entrada per c. Pare Claret)
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 26 de juliol
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
1a setmana (4 dies)
• Modalitat 1 - tot el dia: 105 €/setmana
• Modalitat 2 - matí i menjador: 80 €/setmana
• Modalitat 3 - matí i tarda: 68 €/setmana
• Modalitat 4 - només matí: 52,8 €/setmana
2a, 3a, 4a i 5a setmana (5 dies)
• Modalitat 1 - tot el dia: 115 €/setmana
• Modalitat 2 - matí i menjador: 100 €/setmana
• Modalitat 3 - matí i tarda: 85 €/setmana
• Modalitat 4 - només matí: 66 €/semana
del 26 d’abril al 17 de maig
omplint el formulari que hi ha a: htps://casalmaristes2019.wordpress.com/documents/
93 384 21 54 (Joan Sánchez ) - champagnat.serveis@maristes.cat

ASPIRANTAT DE SANT JOSEP
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

Casa de colònies Els Arcs (Sant Pau, Girona)
colònies d’estiu
de 5 a 11 anys
del 19 al 29 de juliol
estada d’11 dies
325 €
del 27 al 29 de juliol presencialment al local de l’esplai
aspirantat.stjosep@gmail.com (Marta)

CASAL AL MUSEU DE BADALONA
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:
		

Museu de Badalona
L’estiu al Museu
de 6 a 10 anys
de l’1 al 5 de juliol
de 9 a 14 h
80 €
A partir del 28 de maig
Departament de Difusió
info@museudebadalona.cat; eespejo@museudebadalona.cat (Esther Espejo)

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 PAU PICASSO
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
		
		
		
Preu:
		
		
		
Inscripcions:
Contacte:
		

c. Pau Picasso, 28-32
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 2 d’agost
opció A: de 9 a 13.30 h
opció B: de 9 a 15 h
opció C: de 9 a 13.30 h i de 15 a 17 h
opció D: de 9 a 17 h
opció A: 39 €/setmana
opció B: 74 €/setmana
opció C: 50 €/setmana
opció D: 85 €/setmana
del 3 d’abril al 30 de maig
658 56 58 14 (Silvia Fernández Pascual) - 647 51 22 95 (Nerea Bolivar Capilla)
llocdejocs@yaho.com

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

av. Puigfred, 13
casal d’estiu “Som detectius”
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 9 d’agost
de 9 a 17.30 h
des de 69 €/setmana
despatx AFA
93 397 67 61 - ampaescolallibertat@gmail.com

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

c. Miguel Hernández, 13-15
casal d’estiu
del 25 de juny al 2 d’agost
de 9 a 14 h (acollida matinal des de les 8 h)
50 €/setmana
AMPA escola
657 11 74 26 (DIVERSPPLAS)

ESCOLA JOAN CORET
Lloc:
Activitat:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

pl. Voluntaris Olímpics 1-3
casal d’estiu
del 25 de juny al 2 d’agost
de 9 a 17 h
94 €/setmana (amb menjador però obert a altres opcions)
AMPA escola
650 14 73 01 (Dessirée) - desireecm@engreskatb.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 LLORENS ARTIGAS
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

av. Catalunya, 20
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 26 de juliol
de 9 a 17 h
53 €/setmana
13, 14, i 15 de maig
93 863 46 58 - info@dlleure.cat

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

Escola Folch i Torres (c. Wagner, 68-84)
casal d’estiu
de 3 a 16 anys
de l’1 de juliol al 2 d’agost
de 10 a 14 h
250 €
dies 6, 7, 8, 9, 13 i 14 de maig al local de l’esplai (pl. dels músics, s/n)
662 01 75 05 (Andrea Miranda) - esplaibuenoyque@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
Mas
Ram

Bufalà

Morera

Pomar

Guixeres

ESPLAI BON VENT

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

casa de colònies Ca n’Oliver (Pontós)
colònies d’estiu
de 5 a 16 anys
del 6 al 14 de juliol
estada de 9 dies. Sortida dia 6 de juliol a les 10 h i arribada a Badalona el dia 14 a les 18 h
300 €
esplaibonvent.cat
662 18 21 97 (Blanca) - 662 11 80 04 (Aina) - esplaibonvent@gmail.com

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

av. Palmeres, 5. Urbanització Mas Ram
casal d’estiu
de 3 a 14 anys
del 25 de juny al 26 de juliol
de 9 a 16.45 h
fins el 15 de juny
93 395 43 11 - badalona@escolesgarbi.cat

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

av. Reina Elisenda, s/n
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
25 de juny al 2 d’agost
8 a 17 h (franja horària màxima amb servei d’acollida matinal i dinar inclòs)
114 €
fins al 24 de maig
93 465 04 33 (Lídia Gómez) - desireecm@engreskatb.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 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

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

c. Brasil, 2-4
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 2 d’agost
opció A: de 9 a 13.30 h
opció B: de 9 a 15 h
opció C: de 9 a 13.30 hi de 15 a 17 h
opció D: de 9 a 17 h
opció A: 39 €/setmana
opció B: 74 €/setmana
opció C: 50 €/setmana
opció D: 85 €/setmana
del 3 d’abril al 30 de maig
658 56 58 14 (Silvia Fernández Pascual) - 647 51 22 95 (Nerea Bolivar Capilla)
llocdejocs@yaho.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 12 de juliol (torn juliol)
del 24 de juliol al 14 d’agost (torn agost)
de 10 a 16.15 h
gratuït. Es demana una fiança que es retorna en acabar el casal d’estiu:
1 fill, 15 € - 2 fills, 20 € - 3 fills o més, 25 €
inici de juny
93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.org

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

av. Pius XII, 37-95
colònies
de 3 a 12 anys
del 15 al 21 de juliol (torn juliol)
del 19 al 25 d’agost (torn agost)
tots el dies
gratuït. Es demana una fiança que es retorna en acabar les colònies:
1 fill, 20 € - 2 fills, 25 € - 3 fills o més, 30 €
inici de juny
93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.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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ESCOLA MARGARIDA XIRGU
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

c. Torí, 10
casal d’estiu
de 5 a 12 anys
del 25 de juny al 19 de juliol.
de 9 a 17 h
a concretar
a concretar
Fundació Esport i Educació (FEEB)

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

Escola Antoni Botey (av. Doctor Bassols, 77)
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
de P3 a 1r primària: del 25 de juny al 5 de juliol - del 8 al 19 de juliol i del 22 al 31 de juliol
de 2n a 6è primària: del 25 de juny al 5 de juliol - del 8 al 19 de juliol i del 22 al 31 de juliol
de P3 a 6è primària: casal del 2 al 10 de setembre
de P3 a 1r primària: 85 € (de 9 a 13.30 h) 120 € (de 9 a 16 h)
minerva@rotllana.cat; rotllana@rotllana.cat
minerva@rotllana.cat; rotllana@rotllana.cat

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

c. Autonomia, 17
casal d’estiu
de 6 a 12 anys
del 8 al 19 de juliol
de 9.30 a 14 h (dies de sortida de 9.30 a 17.30 h)
casal per a infants de la Fundació.
maig
93 460 36 08 - info@fundaciolasalutalta@org

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

casa de colònies Teresa Espona de Viladrau
colònies
de 6 a 12 anys
del 25 de juny al 1 de juliol
de 9.30 a 14 h (dies de sortida de 9.30 a 17.30 h)
casal per infants de la Fundació
maig
93 460 36 08 - info@fundaciolasalutalta@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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Districte 5
Barris: El Gorg, Can Claris, la Mora, Congrés i el Raval.

Congrés

Can
Claris

Raval

Gorg

La Mora

FUNDACIÓ ESPAI NATURA I JOVENTUT
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

c. Tortosa, 35 (Fundació Espai Natura i Joventut)
casal d’estiu La Brúixola
de 6 a 13 anys
del 1 al 26 de juliol
de 9.30 a 13.30 h (acollida de 9 a 9.30 h)
80 €/setmana
oberta fins a exhaurir places
653 31 74 80 (Centre socieducatiu La Brúixola) - labruixolalleure@gmail.com

FUNDACIÓ ESPAI NATURA I JOVENTUT
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

casa de colònies el Refugi de Fauna Salvatge de Sant Quirze de Besora
colònies La Brúixola
de 7 a 13 anys
del 25 al 28 de juny
de 9 a 18 h
110 €
oberta fins a exhaurir places
653 31 74 80 (Centre socieducatiu La Brúixola) - labruixolalleure@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 6
Barris: Sant Roc, El Remei, Artigues

Artigues
Sant Roc
El Remei

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

av. Marquès de Mont-roig, 169
casal d’estiu
de 5 a12 anys
del 25 de juny al 19 de juliol
de 9 a 16 h
gratuït
juny
Fundació Esport i Educació (FEEB)

ESCOLA BALDOMER SOLÀ
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
		
Inscripcions:
Contacte:

av. Marquès de Mont-roig, 178
casal d’estiu
de 3 a 12 anys
del 25 de juny al 18 de juliol
de 10 a 16.15 h
gratuït. Es demana una fiança que es retorna en acabar el casal
1 fill, 15 € - 2 fills, 20 € - 3 fills o més, 25 €
inici de juny
93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.org

ESCOLA BALDOMER SOLÀ
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
		
Inscripcions:
Contacte:

av. Marquès de Montroig, 178
colònies
de 3 a 12 anys
del 22 al 28 de juliol
tot el dia
gratuït. Es demana una fiança que es retorna en acabar les colònies
1 fill, 20 € - 2 fills, 25 € - 3 fills o més, 30 €
inici de juny
93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.org

CLUB ESPLAI ALEZEYAS
Lloc:
Activitat:
Edats:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

Col·legi Santíssima Trinitat (c. Santiago,49-57)
casal d’estiu
de 3 a 16 anys
del 25 de juny al 12 de juliol
de 9 a 13 h (ampliat a les sortides)
a consultar
Club Alezeyas
93 387 48 54 - ealezeyas@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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FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Lloc:
Activitat:
Edats:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
Contacte:

Fundació Ateneu Sant Roc
casal d’estiu infantil
de 5 a 12 anys
de l’1 al 12 de juliol
de 10 a 14 h (ampliat a les sortides)
a consultar
a consultar
93 399 39 51 (Pilar López) - ateneu@fundacioateneusantroc.org

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

Fundació Ateneu Sant Roc
casal
de 5 a 12 anys
del 12 al 30 d’agost
de 10 a 15 h (ampliat a les sortides)
a consultar
a consultar
93 399 39 51 (Pilar López) - ateneu@fundacioateneusantroc.org

FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horaris:
Preus:
Inscripcions:
Contacte:

Sant Pau de Segúries (el Ripollès)
colònies
de 5 a 12 anys
del 17 al 26 de juliol
estada de 6 dies
a consultar
a consultar
93 399 39 51 (Pilar López) - ateneu@fundacioateneusantroc.org

FUNDACIÓ CARLES BLANCH-CENTRE SANT JAUME
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:

c. Tortosa, 33
casal d’estiu
de 5 a12 anys
de l’1 al 12 de juliol
de 9 a 14 h
gratuït
inici de juny

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

Coll i
Pujol

Dalt de
la Vila

Progrés
Centre

ASPIRANTAT SANT JOSEP
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horaris:
Preus:
Inscripcions:
Contacte:

Terrenys La Mola d’Amunt
campaments
de 12 A 17 anys
del 19 al 29 de juliol
estada d’11 dies
290 €
27-29 juny al local de l’esplai (c. Enric Borràs, 69-75)
Marta - aspirantat.stjosep@gmail.com

Canyadó
Casagemes
Manresà

Disctricte 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

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

av. Pius XII, 37-95
casal d’estiu
de 12 a 16 anys
del 25 de juny al 19 de juliol
de 10 a 16.15 h
gratuït. Es demana una fiança que es retorna en acabar el casal d’estiu:
1 fill, 15 € - 2 fills, 20 € - 3 fills o més, 25 €
inici de juny
93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.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 SALUT ALTA
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Inscripcions:
Contacte:

c. Pau Piferrer, 117
casal d’estiu
de 12 a 16 anys
del 8 al 19 de juliol
de 9.30 a 14 h (dies de sortida de 9.30 a 17.30 h)
maig
93 460 36 08 - info@fundaciolasalutalta@org

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

casa de colònies Teresa Espona de Viladrau
acampada
de 12 a 16 anys
del 1 al 5 de juliol
tot el dia
maig
93 460 36 08 - info@fundaciolasalutalta@org

CASAL CÍVIC LLEFIÀ
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:
		
Contacte:

c. la Pau, 23
jocs d’aigua, manualitats, dansa, sortides, gimcanes, etc.
de 12 a 18 anys
de l’ 1 al 26 de juliol (dos torns de dues setmanes amb un màxim de 15 joves)
de 9.30 a 14 h
gratuït
a partir de l’1 de juny. Primer pels joves que venen al casal, després,
en funció de les places disponibles, per nois i noies del barri
93 460 25 66 (Sandra) - casalcivicllefia@htmail.com

PARC DE L’ESCORXADOR- LA SALUT
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Contacte:

parc de l’escorxador (La Salut)
casal d’estiu
de 14 a 17 anys
del 25 de juny al 27 de juliol
de 10 h a 17 h
a consultar
txiki@rotllana.cat - rotllana@rotllana.cat

PARC DE L’ESCORXADOR- LA SALUT
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Contacte:

parc de l’escorxador (La Salut)
intercanvi internacional amb joves de Portugal i Itàlia
de 14 a 17 anys
del 14 al 21 de juliol
de 10 ha 17 h
a consultar
angela@rotllana.cat - rotllana@rotllana.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 6
Barris: Sant Roc, El Remei, Artigues

Artigues
Sant Roc
El Remei

ESCOLA BALDOMER SOLÀ
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
		
Inscripcions:
Contacte:

av. Marquès de Mont-roig, 178
casal d’estiu
de 12 a 16 anys
del 25 de juny al 18 de juliol
de 10 a 16.15 h
gratuït. Es demana una fiança que es retorna en acabar el casal
1 fill, 15 € - 2 fills, 20 € - 3 fills o més, 25 €
inici de juny
93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.org

ESCOLA BALDOMER SOLÀ
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
		
Inscripcions:
Contacte:

av. Marquès de Mont-roig, 178
colònies
de 12 a 16 anys
del 22 al 28 de juliol
tot el dia
gratuït. Es demana una fiança que es retorna en acabar les colònies
1 fill, 20 € - 2 fills, 25 € - 3 fills o més, 30 €
inici de juny
93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.org

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

c. Monges, 2-6
activitats d’estiu i camp de treball
de 16 a 21 anys
del 26 de juny al 16 de juliol (activitats d’estiu, 30 places disponibles)
del 17 al 24 de juliol (camp de treball, 20 places disponibles)
de 10 a 14 h. Dies puntuals hi han sortides de tot el dia
gratuït
inici de juny
93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.org

FUNDACIÓ CARLES BLANCH-CENTRE SANT JAUME
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Inscripcions:

parc del Montnegre i el Corredor i
camp de treball
a partir de 12 anys
del 8 al 13 de juliol
tot el dia
gratuït
inici de juny

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 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

AJUNTAMENT DE BADALONA
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
		
		
Horari:
Preu:
Inscripcions:
		
Contacte:

Complex Esportiu Municipal Montigalà (c. Rossini, 8)
programa esportiu
de 3 a 14 anys
tot el mes de l‘1 al 26 de juliol
1r torn de l‘1 al 12 de juliol
2n torn del 15 al 26 de juliol
de dilluns a divendres de 8 a 15 h
15 dies: 105,28 €, tot el mes: 199,48 €
inici inscripcions de l’1 d’abril al 28 de juny de 2019,
la inscripció es pot fer presencialment i amb cita prèvia,
al Servei d’Atenció a la Ciutadania
93 483 26 00 (Servei d’Atenció a la Ciutadania) - www.badalona.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.

17

ACTIVITATS PER
A TOTES LES EDATS
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

PARC DE L’ESCORXADOR - LA SALUT
Lloc:
Activitat:
Edat:
Dates:
Horari:
Preu:
Contacte:

parc de l’Escorxador (La Salut)
casal d’estiu
totes les edats
del 25 de juny al 27 de juliol
de dilluns a dissabte a partir de les 17 h
gratuït
marina@rotllana.cat - rotllana@rotllana.cat

Districte 6
Barris: Sant Roc, El Remei, Artigues

Artigues
Sant Roc
El Remei

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

c. Monges, 2-6
El club del mòbil
adults
tots el dilluns de l’1 al 22 de juliol
de 15.30 a 17 h
gratuït
presencialment (c. Monges, 2-6)
93 199 03 90 (Carlota Dueso Serrahima)

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

c. les Monges, 2-6
Bàsic TIC (informàtica bàsica)
adults
tots el dimarts del 25 de juny al 23 de juliol
de 15.30 a 17 h
gratuït
presencialment (c. Monges, 2-6)
93 199 03 90 (Carlota Dueso Serrahima)

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

c. les Monges, 2-6
Plus TIC (informàtica avançada)
adults
tots el dijous del 27 de juny al 25 de juliol
de 15.30 a 17 h
gratuït
presencialment (c. Monges, 2-6)
93 199 03 90 (Carlota Dueso Serrahima)

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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