ACTIVITATS

Índex

INFANTILS, JUVENILS
I ESPORTIVES

BREU EXPLICACIÓ
Participa
de l'oferta de lleure, esportiva, juvenil...
MARCA
i viu les vacances a la ciutat!
La marca sempre conviurà amb el codi publicitari de l’Ajuntament de Badalona.
Excepcionalment també ho farà amb el logotip de l’Ajuntament.
Aquesta marca podrà aplicar-se en suports publicitaris de diferents formats i
amb fons diversos. En aquest manual podreu trobar exemples de com aplicar-la.
La marca sempre haurà de guardar la proporció que ens indica el propi codi
publicitari i que trobareu detallada en aquest mateix manual.
No adjuntem tipografia perquè sempre l’aplicarem traçada i vectoritzada.
Per la mateixa raó no detallarem gama de colors.

Versió en convivència amb el web municipal

badalona.cat

Presentació
Aquest estiu tots els infants i els adolescents de Badalona han de poder gaudir el màxim d’un
temps de vacances i de lleure que signifiqui la recuperació de les relacions entre ells mateixos i
la utilització de les places i els parcs de la ciutat, i especialment de la platja i de la muntanya, com
a espais públics de la nostra ciutat. Aquesta necessitat està relacionada amb un dels principis
reconeguts a la Declaració dels Drets dels Infants de l’ONU: «L’infant gaudirà plenament de jocs i
esbarjos, els quals hauran d’estar orientats a les finalitats perseguides per l’educació; la societat
i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret».
L’impacte de la crisi sanitària del coronavirus ha afectat a tothom, però durant aquesta, fruït de la
tendència adultcentrista tan arrelada a la nostra societat, el col·lectiu d’infants s’ha invisibilitzat
considerablement. De forma majoritària, no s’ha tingut sempre en compte la perspectiva de la
infància i els seus drets en el debat públic ni en les decisions i mesures que s’han anat prenent
i decretant, i els efectes que aquestes podien tenir des de diferents punts de vista, emocional,
educatiu, de salut, etc.
Es tracta d’aconseguir que els infants i els adolescents de Badalona puguin gaudir aquest estiu
d’activitats atractives i motivadores que els hi aportin una experiència vital positiva i que ajudi
al seu benestar i desenvolupament. En aquest sentit, com des de fa molts anys, moltes AMPA i
escoles de la ciutat, entitats socioeducatives i de lleure, esportives, culturals, i diversos serveis
municipals, moltes d’elles vinculades a la Taula d’Infància i l’Adolescència de Badalona (TIAB),
impulsen i cooperen en l’organització d’activitats i casals d’estiu que contribueixen a l’exercici
dels seus drets per part de molts infants, nois i noies.
Aquesta guia, recull la informació bàsica de totes les activitats que es fan a la ciutat i es va
actualitzant a mesura que es concreten noves propostes donades les dificultats i manca de
temps que han existit per poder concretar bona part d’elles.
Cal felicitar i agrair l’esforç de totes aquestes entitats implicades en l’educació i el lleure dels
infants, adolescents i joves de la ciutat.

Bon estiu a tothom!

2

Recomanacions de salut per a aquest estiu
Les activitats d’estiu suposen una gran oportunitat per als infants i adolescents de gaudir
d’un lleure de qualitat ja que els permeten seguir adquirint competències i habilitats en
un marc distès i amb la possibilitat de dur a terme activitats complementàries a les que
realitzen en període lectiu.
Des de Salut Pública es vol garantir les condicions necessàries per a la protecció de la seva
salut, fent d’aquests espais, entorns segurs. Així mateix, les activitats d'estiu hauran de
complir amb les recomanacions de salut per fer front a la presència de la COVID-19.

Requisits per a participar a les activitats
Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut
del grup:
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de
confinament).

Requisit per a la inscripció
• En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera
individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són
població de major risc enfront a la COVID-19.
La Direcció General de Joventut i la Secretaria de Salut Pública, ha format a tots els
responsables de prevenció i higiene designats per cada activitat.

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’haverse 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.
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Recomanacions de salut per a aquest estiu
• 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; estirarla 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.
• 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.
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Recomanacions de salut per a aquest estiu
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 man-tenir la cadena del fred. Així previndrem les intoxicacions alimentàries.
• 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.
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Recomanacions de salut per a aquest estiu
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 man-tenir la cadena del fred. Així previndrem les intoxicacions alimentàries.
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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 de lleure

Índex

Districte

1

Coll i Pujol
Dalt de
la Vila
Progrés

Centre
Casagemes

Canyadó

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

Manresà

Aspirantat de Sant Josep
Lloc

Casa de colònies Mas Pinadella | Sant Joan les Fonts (Girona)

Activitat

Colònies

Edat

De 5 a 12 anys

Dates

Del 22 de juliol al 31 de juliol

Horari

Estada de 10 dies

Preu

325 €

Inscripcions

De l’1 al 3 de juliol

Contacte

aspirantat.stjosep@gmail.com

Agrupament Escolta i Guia Jaume Ortiz - Aeigjo
Lloc

Badalona

Activitat

Casal d'estiu

Edat

De 5 a 18 anys

Dates

Del 20 al 24 de juliol i del 27 al 31 de juliol

Horari

De 9 a 17.30 h

Preu

A determinar

Inscripcions

Exclusivament pels membres de l’agrupament

Contacte

654 58 67 29 (Sara Eslava)
654 82 08 53 (Anna Sanabria) - aejo.mail@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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Activitats de lleure

Índex

Col·legi Badalonès
Lloc

Col·legi Badalonès. C. Mossèn Anton Romeu, 66 - 76 | Badalona

Activitat

Casal d'estiu

Edat

De 3 a 12 anys

Dates

Del 29 de juny al 31 de juliol

Horari

De 9 a 17.30 h

Preu

A determinar

Inscripcions

badalones@badalones.com

Contacte

mpiera@badalones.com - ldeulofeu@badalones.com

Escola Lola Anglada
Lloc

Escola Lola Anglada. C. Riera Canyadó, 53 | Badalona

Activitat

Casal d'estiu (Àmbit Escola)

Edat

De 3 a 7 anys

Dates

Del 22 de juny al 31 de juliol

Horari

De 9 a 17 h

Preu

Depèn de les setmanes. Consulteu al web www.ambitescola.cat/

Inscripcions

administracio@ambitescola.cat

Contacte

administracio@ambitescola.cat

Escola Artur Martorell
Lloc

Escola Artur Martorell. Parc de Can Solei | Badalona

Activitat

Casal d'estiu (Esplai «El Micaquer»)

Edat

De 3 a 6 anys (de P3 a P5) - Estiu de fantasia
De 6 a 12 anys (de 1r - 6è primària) - Naturaestiu

Dates

Del 22 de juny al 31 de juliol

Horari

De 9 a 13 h i de 15 a 17 h (opció d’acollida de 8 a 9 h i/o de 13 a 14 h
i de menjador de 13 a 15 h)

Preu

Segons modalitat. Consulteu l’enllaç https://bit.ly/3gW6D37

Inscripcions

Dues modalitats (Online: a partir del 25 de maig pels alumnes de l’escola
i a partir de l’1 de juny pels infants de fora de l’escola. Amb cita prèvia: cal
demanar hora al correu elmicaquer@gmail.com)

Contacte

93 384 26 36 / 644 15 65 74 - elmicaquer@gmail.com - www.elmicaquer.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.

9

Activitats de lleure

Índex

Escola Jungfrau (opció A)
Lloc

Escola Jungfrau. C. Vila i Vall-Llebrera, 58 | Badalona

Activitat

Casal d'estiu (Esplai «El Micaquer»)

Edat

De 3 a 6 anys (de P3 a P5) - Estiu de fantasia
De 6 a 12 anys (de 1r - 6è primària) - Naturaestiu

Dates

Del 22 de juny al 31 de juliol

Horari

De 9 a 13 h i de 15 a 17 h (opció d’acollida de 8 a 9 h i/o de 13 a 14 h i de
menjador de 13 a 15 h)

Preu

Segons modalitat. Consulteu l’enllaç https://bit.ly/3gW6D37

Inscripcions

Dues modalitats (Online: a partir del 25 de maig pels alumnes de l’escola
i a partir de l’1 de juny pels infants de fora de l’escola. Amb cita prèvia: cal
demanar hora al correu elmicaquer@gmail.com)

Contacte

93 384 26 36 / 644 15 65 74 - elmicaquer@gmail.com - www.elmicaquer.com

Escola Jungfrau (opció B)
Lloc

Escola Jungfrau. C. Vila i Vall-Llebrera, 58 | Badalona

Activitat

Casal infantil (Àmbit Escola)
Campus de dansa, campus multiesportiu, campus de karate i casal lúdic

Edat

De P3 a 1r i de P5 a 6è

Dates

Del 22 de juny al 31 de juliol. La setmana del 3 al 7 d’agost el casal lúdic
serà per P3 a 6è i es realitzarà a l’escola Artur Martorell

Horari

De dilluns a divendres d’horari de matí i/o tarda

Preu

A determinar

Inscripcions

Al web www.ambitescola.cat

Contacte

671 24 83 62 - administració@ambitescola.cat

Escola Nen Jesus de Praga
Lloc

Escola Nen Jesús de Praga. C. Barcelona, 44 | Badalona

Activitat

Casal d'estiu

Edat

De 3 a 12 anys

Dates

Del 22 de juny al 31 de juliol i de l’1 al 10 de setembre

Horari

De 9 a 15 h

Preu

57 € / setmana

Inscripcions

Al mateix centre

Contacte

secretaria@escolanjpraga.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.

10

Activitats de lleure

Índex

Escola Progrés
Lloc

Escola Progrés. C. Eduard Maristany, 104 - 118 i platja del Pont del Petroli | Badalona

Activitat

Casal d'estiu

Edat

De 3 a 12 anys

Dates

Del 22 de juny al 31 de juliol

Horari

De 9 a 13 h. Servei d'acollida de 8 a 9 h

Preu

55 €

Inscripcions

inscripcions@diverjoc.net

Contacte

667 90 48 97 (Susana Ramoneda)

Escola Salesians Badalona
Lloc

Escola Salesians Badalona. C. Alfons XII, 111 | Badalona

Activitat

Casal d'estiu

Edat

De 3 a 14 anys

Dates

Del 29 de juny al 31 de juliol

Horari

De 8.30 a 13.30 h

Preu

70 € / setmana

Inscripcions

Fins el 19 de juny

Contacte

casal.badalona@salesians.cat

Esplai Xirusplai
Lloc

C. Jaume Borràs, 16 | Badalona

Activitat

Casal d'estiu

Edat

De 4 a 13 anys

Dates

Del 29 de juny al 17 de juliol

Horari

De 9 a 17 h

Preu

100 € / setmana. Descomptes per germans i socis d'El Círcol

Inscripcions

12,15,17 i 19 de juny al local de l'esplai

Contacte

Héctor Olives i Roger Rubio - 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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Activitats de lleure

Índex

Districte
Puigfred
La Pau

Montigalà
Occidental

Lloreda

Sistrells

Nova
Lloreda

2

Sant Crist

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

Escola Llibertat
Lloc

Escola Llibertat. Av. Puigfred, 13 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De 3 a 12 anys

Dates

Del 22 de juny al 31 d'agost

Horari

De 9 a 16.30 h

Preu

Des de 69 € i 88 € matí i tarda / setmana

Inscripcions

Despatx afa

Contacte

93 397 67 61 - ampaescolallibertat@gmail.com
651 76 73 58 - 650 80 06 83 - komplexestiu@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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Activitats de lleure

Districte

Canyet

Montigalà
oriental
Bonavista

Bufalà
Morera

Índex

3

Pomar de Dalt

Mas Ram
Pomar

Guixeres

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

Esplai Bon-Vent
Lloc

Casa de colònies Mas Saiol | Moià

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De 10 a 17 anys

Dates

De l’11 al 19 de juliol

Horari

Estada de 9 dies

Preu

330 € tot inclòs

Inscripcions

Al web www.esplaibonvent.cat

Contacte

esplaibonvent@gmail.com

Escola Planas i Casals
Lloc

Escola Planas i Casals. C. Muntaner, 2 - 18 | Badalona

Activitat

Casal d'estiu

Edat

De 3 a 12 anys

Dates

Del 29 de juny al 31 de juliol

Horari

De 9 a 14 h o de 9 a 15 h

Preu

Matí 58 € de 9 a 15 h. Amb menjador 94 €

Inscripcions

Fins el dia 22 de juny

Contacte

650 14 73 01 - 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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Activitats de lleure

Índex

Districte

4

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

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

Escola Baldiri i Reixac
Lloc

Escola Baldiri i Reixac. C. Joan Valera, 159 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De 3 a 12 anys

Dates

Del 22 de juny al 31 d’agost

Horari

Opció A: de 9 a 13.30 h - Opció B: de 9 a 15 h - Opció C: de 9 a 17 h

Preu

0pció A: 40 € / setmana - Opció B: 73 € / setmana - Opció C: 84 € / setmana

Inscripcions

Formulari amb Google Form (poden demanar l'enllaç al telèfon de contacte)

Contacte

607 79 83 79 (Sergio García Ruiz)

Casal dels Infants. Escola Rafael Alberti
Lloc

Escola Rafael Alberti. Av. Pius XII, 37 - 95 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu al juliol i agost, colònies i camps de treball

Edat

De 3 a 12 anys

Dates

Del 29 de juny al 28 d’agost

Horari

De 10 a 16.15 h

Preu

Gratuït

Inscripcions

Inici de juny

Contacte

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.

14

Activitats de lleure

Índex

Fundació Esport i Educació. Escola Margarida Xirgu
Lloc

Escola Margarida Xirgu. C. Torí, 10 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De 5 a 12 anys

Dates

Del 29 de juny al 24 de juliol

Horari

De 9 a 16 h

Preu

A concretar

Inscripcions

17, 18 i 19 de juliol

Contacte

FEEB. Fundació Esport i Educació.

Esplai Chiribiripum
Lloc

Escola Antoni Botey. Av. Doctor Bassols, 77 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De P3 a 6è de primària

Dates

Del 22 de juny al 31 de juliol

Horari

De 8 a 17 h

Preu

105 € / setmana

Inscripcions

Dimarts, dimecres i dijous, de 17 a 19.30 h, al local de l’esplai (c. Austràlia, s/n)

Contacte

659 44 04 31 - chiribiripum@rotllana.cat

Fundació Salut Alta
Lloc

Escola Feliu i Vegués. C. Autonomia, 17 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De 6 a 12 anys

Dates

Del 29 de juny al 24 de juliol

Horari

De 9.30 a 14 h (dies de sortida de 9.30 a 17.30 h)

Preu

Casal per infants de la Fundació

Inscripcions

Infants inscrits a la fundació durant el curs

Contacte

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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Activitats de lleure

Índex

Centre Obert Isom. Escola Ítaca
Lloc

Escola Ítaca. Ctra. Antiga de València, 99 - 101 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De 3 a 16 anys

Dates

Del 29 de juny al 31 d’agost

Horari

De 9 a 15 h

Preu

Infants inscrits a la fundació durant el curs

Inscripcions

-

Contacte

Centre Obert Llefià. ISOM. direcciollefia@isom.cat

Districte

5

Congrés

Barris: El Gorg, Can Claris, la Mora, Congrés
i el Raval

Can Claris
Raval

Gorg
La Mora

Fundació Espai Natura i Joventut
Lloc

C. Tortosa, 35 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu (La Brúixola)

Edat

De 6 a 12 anys

Dates

Del 29 de juny al 31 de juliol

Horari

De 9 a 13.30 h

Preu

20 € / setmana

Inscripcions

A concretar

Contacte

653 31 74 80 - 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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Activitats de lleure

Índex

Districte

6

Art
igu
es
Sant Roc

Barris: Sant Roc, El Remei i Artigues

El Remei

Escola Josep Boada
Lloc

Escola Josep Boada. Av. Marquès de Montroig, 169 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De 5 a 12 anys

Dates

Del 29 de juny al 24 de juliol

Horari

De 9 a 16 h

Preu

Gratuït

Inscripcions

Setmana del 15 de juny

Contacte

FEEB. Fundació Esport i Educació.

Fundació Ateneu Sant Roc (opció A)
Lloc

Col·legi Santíssima Trinitat. C. Santiago, 49 - 57 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De 3 a 16 anys

Dates

Del 29 de juny al 17 de juliol

Horari

De 9 a 13 h (ampliat a les sortides)

Preu

A consultar

Inscripcions

Només per a alumnes de l’escola

Contacte

93 399 39 51 (Pilar López) - ateneu@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.

17

Activitats de lleure

Índex

Fundació Ateneu Sant Roc (opció B)
Lloc

Fundació Ateneu Sant Roc | Badalona

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De 6 a 12 anys

Dates

Del 29 de juny al 17 de juliol

Horari

De 10 a 14 h (ampliat a les sortides)

Preu

A consultar

Inscripcions

A consultar (50 places)

Contacte

93 399 39 51 (Pilar López) - ateneu@fundacioateneusantroc.org

Fundació Ateneu Sant Roc (opció C)
Lloc

Sant Pau de Segúries | El Ripollès

Activitat

Colònies

Edat

De 6 a 16 anys

Dates

Del 21 al 30 de juliol

Horari

Estada de 10 dies

Preu

A consultar

Inscripcions

A consultar (30 places)

Contacte

93 399 39 51 (Pilar López) - ateneu@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 juvenils

Índex

Districte

1

Coll i Pujol
Dalt de
la Vila
Progrés

Centre
Casagemes

Canyadó

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

Manresà

Aspirantat de Sant Josep (opció A)
Lloc

Saldes | Berguedà

Activitat

Campaments

Edat

De 13 a 16 anys

Dates

Del 22 de juliol a l'1 d'agost

Horari

Estada d'11 dies

Preu

290 €

Inscripcions

aspirantat.stjosep@gmail.com

Contacte

aspirantat.stjosep@gmail.com

Aspirantat de Sant Josep (opció B)
Lloc

Cantàbria

Activitat

Campaments

Edat

De 16 a 18 anys

Dates

Del 21 al 31 de juliol

Horari

Estada d'11 dies

Preu

A concretar

Inscripcions

De l’1 al 3 de juliol

Contacte

aspirantat.stjosep@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.

19

Activitats juvenils

Índex

Districte
Puigfred
La Pau

Montigalà
Occidental

Lloreda

Sistrells

Nova
Lloreda

2

Sant Crist

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

Institut Ventura i Gassol
Lloc

Institut Ventura i Gassol. Av. Mònaco, 36 - 50 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu de joves al juliol

Edat

D'11 a 15 anys (de 6è a 4t d’ESO)

Dates

Del 29 de juny al 24 de juliol

Horari

De 9.15 a 13.15 h, els dimecres sortida fins a les 16.30 h

Preu

En funció del torn: 1r torn 68 € (Illa Fantasia), 2n torn 116 € (Acampada),
3r torn 80 € (Port Aventura) i 4t torn 68 € (Laser Tag)

Inscripcions

Del 2 al 19 de juny

Contacte

aeeventuragassol13@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.

20

Activitats juvenils

Índex

Districte

4

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

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

Escola Rafael Alberti
Lloc

Escola Rafael Alberti. Av. Pius XII, 37 - 95 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu de joves al juliol

Edat

De 12 a 16 anys

Dates

Del 25 de juny al 19 de juliol

Horari

De 10 a 16.15 h

Preu

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 €

Inscripcions

Inici de juny

Contacte

93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.org

Fundació Salut Alta (opció A)
Lloc

C. Pau Piferrer, 117 | Badalona

Activitat

Casal d’estiu de joves

Edat

De 12 a 16 anys

Dates

Del 8 al 19 de juliol

Horari

De 9.30 a 14 h (dies de sortida de 9.30 a 17.30 h)

Preu

-

Inscripcions

Maig

Contacte

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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Activitats juvenils

Índex

Fundació Salut Alta (opció B)
Lloc

Casa de Colònies Teresa Espona de Viladrau | Girona

Activitat

Acampada

Edat

De 12 a 16 anys

Dates

De l'1 al 5 de juliol

Horari

Tot el dia

Preu

-

Inscripcions

Maig

Contacte

93 460 36 08 - info@fundaciolasalutalta.org

Parc de L’Escorxador - La Salut
Lloc

Parc de l’Escorxador - La Salut | Badalona

Activitat

Casal d’estiu

Edat

De 12 a 17 anys

Dates

Del 29 de juny al 24 de juliol

Horari

De 10 a 17 h

Preu

A consultar

Inscripcions

-

Contacte

txiki@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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Activitats juvenils

Índex

Districte

6

Art
igu
es
Sant Roc

Barris: Sant Roc, El Remei i Artigues

El Remei

Escola Baldomer Solà (opció A)
Lloc

Escola Baldomer Solà. Av. Marquès de Montroig, 178 | Badalona

Activitat

Casal d'estiu al juliol

Edat

De 12 a 16 anys

Dates

Del 29 de juny al 31 de juliol

Horari

De 10 a 16.15 h

Preu

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 €

Inscripcions

Inici de juny

Contacte

93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.org

Escola Baldomer Solà (opció B)
Lloc

Escola Baldomer Solà. Av. Marquès de Montroig, 178 | Badalona

Activitat

Colònies

Edat

De 12 a 16 anys

Dates

Del 22 al 28 de juliol

Horari

Tot el dia

Preu

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 €

Inscripcions

Inici de juny

Contacte

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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Activitats juvenils

Índex

La Betsaida. Casal dels Infants
Lloc

C. de les Monges, 2 - 6 | Badalona

Activitat

Activitats d’estiu i camp de treball

Edat

De 16 a 21 anys

Dates

Del 29 de juny al 31 de juliol

Horari

De 10 a 16.30 h (dinar inclòs)

Preu

Gratuït

Inscripcions

Infants derivats dels Serveis Socials de la xarxa

Contacte

93 199 03 90 - badalona@casaldelsinfants.org

Fundació Ateneu Sant Roc (opció B)
Lloc

Fundació Ateneu Sant Roc | Badalona

Activitat

Casal d’estiu de joves

Edat

De 12 a 16 anys

Dates

Del 29 de juny al 17 de juliol

Horari

Variable segons activitat

Preu

A consultar

Inscripcions

A consultar

Contacte

93 399 39 51 (Pilar López) - ateneu@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

Índex

Districte

1

Coll i Pujol
Dalt de
la Vila
Progrés

Centre
Casagemes

Canyadó

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

Manresà

Skate Agora
Lloc

Ctra. de Mataró, 2 - 20 | Badalona

Activitat

Campus d'estiu

Edat

De 6 a 17 anys

Dates

Del 29 de juny al 4 de setembre

Horari

De 9 a 13 h (mitja jornada) i de 9 a 17 h (jornada complerta)

Preu

120 € mitja jornada i 200 € jornada complerta (dinar inclòs)

Inscripcions

https://cet10.com/campus-agora-skate-academy/

Contacte

607 42 27 33 (Jordi Planas)

Club Natació Badalona
Lloc

Club Natació Badalona | Badalona

Activitat

Casals d’estiu

Edat

Nens i nenes nascuts/des del 2007 al 2014

Dates

Del 29 juny al 7 d'agost

Horari

De 8 a 16.30 h (acollides incloses)

Preu

465 € (tot el casal 6 setmanes)

Inscripcions

De l’1 al 3 de juliol

Contacte

665 41 02 28 (horaris oficina)

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.

25

Activitats per a totes les edats

Índex

Districte

4

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

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

Parc de L’Escorxador - La Salut
Lloc

Parc de l’Escorxador - La Salut | Badalona

Activitat

Estiu a la plaça

Edat

Totes les edats

Dates

Del 2 al 25 de juliol

Horari

De dilluns a dissabte. A partir de les 17 h

Preu

Gratuït

Inscripcions

-

Contacte

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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