Casals d’Entitats Esportives
Club Bàsquet
Vila Montornès

DEL 25 DE JUNY
AL 26 DE JULIOL

+Info:

De 9 a 14 h

Opcional 29, 30 i 31 de juliol

A.E.Montornès
Futbol Sala

DEL 25 DE JUNY
AL 26 DE JULIOL

De 9 a 13.30 h

Club Tennis
Montornès

DEL 25 DE JUNY
AL 2 D’AGOST

De 9.30 a 14 h

Club Triatló
Montornès
Club Futbol
Montornès

DEL 25 DE JUNY
AL 26 DE JULIOL

DEL 24 DE JUNY
AL 26 DE JULIOL

campuscbvm@gmail.com
679 463 793

+Info:

a6cbr@hotmail.com

654 302 732 / 635 660 134

+Info:

pakoska1980@gmail.com
685 413 471

+Info:

De 9 a 13 h

trimontornes@gmail.com
677 636 127

+Info:

De 9 a 13.30 h

club@cfmontornes.cat
629 378 834

Les entitats esportives han mostrat la seva voluntat de dur a terme casals esportius durant l’estiu.
La realització de les activitats està supeditada a la confirmació de les pròpies entitats en funció del nombre
d’inscripcions i al compliment de la normativa vigent.
Període de sol·licitud d’ajutsper a les activitats d'estiu de l'1 al 12 d’abril
al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Gaudeix

de l’Estiu!

Casals municipals d’estiu, esportius
i casals d’entitats esportives
DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL

Colònies de l’Esplai Panda
DEL 21 AL 28 DE JULIOL

Informa’t!
Propera sessió informativa:
18 de març a les 18 h
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
Període de preinscripció dels casals
municipals de l'1 a l'11 d’abril
Col·labora:

Casals d’estiu municipals

Casals municipals esportius

Casal infantil

Casal multiesportiu

DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL

De 9 a 13 h
Infants de 3 a 12 anys
Palau d’Ametlla
Serveis optatius:
Acollida de 7.45 a 9 h
i Menjador de 13 a 15.30 h
+ Info: Centre Infantil Pintor Mir
Plaça de Joaquim Mir 1
infancia@montornes.cat
671 001 527

Casal prejuvenil
DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL

De 9 a 13 h
Joves de 1r i 2n d’ESO
Palau d’Ametlla
Serveis optatius:
Acollida de 7.45 a 9 h
i Menjador de 13 a 15.30 h

És una proposta educativa en el temps de lleure, en què els
infants aprenen a respectar, compartir, estimar i descobrir,
tot des d’una vessant lúdica. Jugant s’aprèn!

DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL

El centre d’interès d’enguany anirà a l'entorn
de la millora del Món jugant amb la ciència
i els experiments. T’atreveixes?

De 9 a 13 h

Durant el dia a dia es desenvoluparan activitats com tallers,
gimcanes, cuina, jocs cooperatius, joc simbòlic i, activitats
en anglès, entre d’altres. Totes les propostes formaran part
d’una història que permetrà que l’infant s’endinsi en una
aventura per Millorar el Món.

Serveis optatius:
Acollida de 7.45 a 9 h
Acollida de tarda de 15.30 a 17 h*
i Menjador de 13 a 15.30 h

La programació del casal infantil garanteix dues sortides
especials i, un cop per setmana, l’activitat de piscina.
Segueix la línea pedagògica del casal infantil d’estiu
adaptada per a nois i noies de 1r a 2n d’ESO i amb una
programació específica per a aquesta franja d’edat.

Infants de 3 a 14 anys
CEM Les Vernedes

*places limitades

+ Info: CEM Les Vernedes
Gran Vial 3
cemlesvernedes.cat
93 568 69 07

Preinscripcions online mitjançant la web www.montornes.cat/estiu
No et perdis les Colònies d’Estiu de l’Esplai Panda! Gaudeix-les del 21 al 28 de juliol
Per a infants de 3 a 17 anys +info: c. del Vallès 4, esplaipanda@gmail.com

Així mateix, garantim l’aprenentatge de la natació i la
integració de la llengua anglesa en diverses activitats
esportives durant les jornades del casal.
L’activitat física i l’esport són un magnífic vehicle
transmissor de valors. Compartirem experiències,
treballarem l’esforç personal i l’esperit de superació
per assolir reptes, saber guanyar i acceptar derrotes
o cedir protagonisme en favor del grup.
Aquest any i després de viure una experiència molt positiva
l’any anterior amb la inclusió de tallers innovadors, cada
setmana n’incorporarem de nous.

Incorpora una sortida durant les 4 primeres
setmanes de casal
+ Info: Centre Infantil Pintor Mir, plaça de Joaquim Mir 1
Tel. 671001527 / infancia@montornes.cat

Els nens i nenes trobaran una completa i variada oferta
d’activitats d’educació en el lleure a través de la promoció
de l’activitat física i l’esport per gaudir d’un bon estiu.
Es pretén fomentar i desenvolupar les habilitats motrius
bàsiques, generals i específiques, per a la pràctica de
les diferents disciplines esportives a través dels jocs
pre-esportius, formes jugades i jocs populars; tenint
en compte la psicologia evolutiva i els trets bàsics
de desenvolupament dels infants. S'entén com un
temps enriquidor, formatiu i de diversió.

Casal de pàdel
DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL

De 9 a 13 h
Infants de 12 a 15 anys
CEM Les Vernedes
Serveis optatius:
Acollida de 7.30 a 9 h
i Menjador de 13 a 15.30 h

Els nois i noies podran gaudir d’un casal enfocat
a l’aprenentatge de pàdel des del punt de vista d’educació
en el lleure, a més a més de complementar l’activitat
del pàdel amb activitats aquàtiques recreatives i de millora
de la condició física.
+ Info: CEM Les Vernedes, Gran Vial 3,
Tel. 93 568 69 07 / cemlesvernedes.cat

Preinscripcions online mitjançant la web
www.montornes.cat/estiu

