www.igualadajove.cat

ESTIUET 2017
Vivim la ciutat, gaudim de l’estiu!!!
Un any més l’Ajuntament ha cuinat un menú farcit d’activitats i projectes
per a la primavera i l’estiu.
Igualada vol ser una ciutat amiga de la infància i el Departament de Joventut
i l’equipament juvenil La Kaserna, són un referent d’activitats de qualitat
educatives i lúdiques.
Un any més seguim apostant per l’Estiuet pels més petits de la casa, així
com activitats per a joves com els camps de treball, tallers, cursos i concerts.
Vivim en una ciutat activa, en moviment, i amb moltíssimes activitats al
llarg de l’any enfocades als més petits i als no tan petits.
En aquest programa trobareu un gran ventall d’activitats ja que volem
que seguiu gaudint com a pares i mares amb la vostra família de la ciutat;
una ciutat amable per als infants, i on qualsevol cosa és possible si ens la
imaginem.
Somiem el millor estiu de la nostra vida.
Bona primavera i bon estiu a tots!
Patrícia Illa i Borge
Regidora d’Ensenyament i Joventut

Beques Patronat
Garcia Fossas
Dates: del 24 d’abril al 5 de maig
Per a informació i sol·licitud de
beques per a les activitats d’estiu,
adreceu-vos al Departament de
Joventut de l’Ajuntament, de 8 a 14
h a La Kaserna – trv. Sant Jaume, s/n,
tel. 93 804 1801.

“ESTIUET” CASAL de lleure PER A INFANTS
L’Estiuet vol oferir a les famílies un espai
on els infants es diverteixin, gaudeixin
de l’estiu amb activitats de lleure com:
sortides, piscina, gimcanes, tallers,
jocs, espectacles... Sempre que siguin
enriquidores i de qualitat. L’Estiuet pretén
que els infants es diverteixin, però que a
la vegada visquin situacions enriquidores
per al seu desenvolupament integral com
a persones.

Llocs i dates
CEIP Dolors Martí i CEIP Emili Vallès,
des del 26 de juny fins al 28 de juliol

Escola de Música,

des del 29 d’agost fins al 8 de setembre*

Horaris
Acollida: De 8 a 9 h i de 17 a 18 h
Estiuet: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Menjador: De 13 a 15 h (amb càtering
o amb carmanyola)

*El servei de menjador durant els torns del 29
d’agost al 8 de setembre restarà supeditat al nombre
d’infants inscrits.

Grups
Minis: Nascuts del 2011 al 2013
Petits: Nascuts del 2008 al 2010
Infants: Nascuts del 2005 al 2007

Preus:
Estiuet: 		

42 € per setmana

DEPARTAMENT
DE JOVENTUT

Les places seran limitades. Posteriorment a les dates
d’inscripció i directament a La Kaserna es podrà tenir
accés a les places que hagin quedat lliures.

Servei acollida: Matí 7 € per setmana

El primer dia només s’hi podran inscriure els infants
empadronats a Igualada.

Menjador:

Documentació que cal portar a La
Kaserna:

		

		

Tarda 7 € per setmana

Quota diària 6 €
Quota setmanal 25 €
Acollida migdia amb
carmanyola 7 € per setmana

· Preinscripció signada (els tres documents que
genera el programa)
· Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a

Totes les sortides estan incloses al preu, així com una
samarreta. En cas de voler-ne una d’extra el seu cost
és de 4 €.

· Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social 		
o similar

Reunió de mares i pares

· Ordre SEPA signada (en cas de pagament per
domiciliació bancària)

Ceip Dolors Martí – a les 19:30 h
Ceip Emili Vallès – a les 20:30 h
Escola de Música, podran assistir a qualsevol

de les dues

Lloc: Dia 16 de juny a l’edifici de La Kaserna –
trv. St. Jaume, s/n

Procediment d’inscripció
On line: del dia 22 al 26 de maig des de la
pàgina web – www.igualadajove.cat/estiuet
De dilluns a divendres del 22 al 26 de maig
de 7:30 a 14 h –on line– al Departament de
Joventut (La Kaserna) – trv. Sant Jaume, s/n,
93 804 1801. S’habilitarà una zona, per tal de
donar suport a les persones que ho necessitin.

· Una fotografia de carnet de l’infant

La documentació s’ha d’aportar amb un termini
màxim de 48 HORES. Passat aquest temps la
preinscripció quedarà anul·lada automàticament.

Formes de pagament
El pagament es pot fer en efectiu (personalment
a la kaserna), mitjançant targeta electrònica o
bé mitjançant domiciliació bancària.
08700 Igualada (BCN)

ACTIVITATS ESPORTIVES
SERVEI D’ESPORTS
NATACIÓ ESTIU 2017
Activitat aquàtica d’iniciació, familiarització,
adaptació i perfeccionament al medi aquàtic,
dirigida a infants entre els 3 i els 14 anys.
L’objectiu principal és obtenir autonomia
per aprendre a nedar. Piscina poc profunda
i piscina profunda

Edats
De 3 a 14 anys

Què cal portar
Banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany

Horari
D’11.15 a 12 h - de 17 a 17.45 h - de 18 a 18.45 h
i de 19 a 19.45 h

Torns setmanals
Del 26 de juny al 28 de juliol
Del 4 al 8 de setembre

Lloc
Piscina les Comes d’Igualada.

Inscripcions
Complex esportiu les Comes,
c/ Carles Riba, s/n 08700 Igualada
Tel. 93 805 42 10
activitats@esportigualada.cat
www.esportigualada.cat
PLACES LIMITADES

Preu
16,70 € per torn

ESPORTIUEIG 2017
Pràctica de diferents esports de forma
lúdica i recreativa.
Coneixement de noves activitats esportives.
Torns setmanals
Del 26 de juny al 28 de juliol
Del 29 d’agost a l’1 de setembre
Del 4 al 8 de setembre
Grups
MINIS: nascuts/des del 2011 al 2012
PETITS: nascuts/des del 2009 al 2010
MITJANS: nascuts/des del 2007 al 2008
GRANS: nascuts/des del 2003 al 2006

Horari
De 9 a 13 h

De 8 a 9 h (acollida)

Lloc:
Complex esportiu Les Comes d’Igualada.
Transport
L’activitat inclou servei d’autobús per als
nascuts/udes del 2003 al 2010
Preu
38,50 € per torn
Acollida 8,50 € per torn de 8 a 9 h

Què cal portar
Roba esportiva, calçat i mitjons esportius, roba de
recanvi, banyador, tovallola, xancletes, casquet
de bany i esmorzar.
Inscripcions
Complex esportiu les Comes,
c/Carles Riba, s/n 08700 Igualada
Tel. 93 805 42 10 activitats@esportigualada.cat
www.esportigualada.cat
A partir del 22 de maig de 2017, de dilluns a
divendres de 8 a 15 h
(del 22 al 26 de maig, seran admeses totes les
inscripcions).
Posteriorment, dependrà de les places disponibles.

ACTIVITATS ESPORTIVES
CONSELL ESPORTIU ANOIA
ESTADES ESPORTIVES KANYA PIRENAIKA 2017 (19a. edició)
On ho farem..
A ESTERRI D’ÀNEU. Ens allotjarem a
l’Aigüestortes Càmping Resort
A qui està dirigit...
Nascuts/udes del 2000 al 2008
Places limitades a les 125 primeres inscripcions
Quan ho farem...
Del 3 al 9 de juliol
Què farem...
Matí: Ràfting, kayac, 4x4 i trèquing per Aigüestortes, hípica, btt, pont tibetà i del mico,
rocòdrom, tir amb arc, paintball...

Migdia: Piscina.
Tarda: Poliesportiu, futbol o bàsquet
(situacions reals de joc i campionats interns).
Vespre-nit: Cinema, jocs, temps lliure
i disco-kanya
Amb qui ho farem...
· El poliesportiu, futbol o bàsquet amb monitors/es
titulats i especialitzats del Consell Esportiu de l’Anoia
•Els esports de natura amb monitors titulats
i especialitzats del RÀFTING LLAVORSÍ

Preu: 380 €
T’hi animes? T’interessarà saber que...
· Inscripcions a partir del 22 de maig de 2017
per internet a www.ceanoia.cat/kanyapirenaika
· Farem una reunió informativa per als pares
el dia 26 de juny, a les 20 h, a la sala d’actes de
Les Comes, on explicarem el funcionament de
l’activitat i el material que heu de portar.
Més informació...
www.ceanoia.cat/kanyapirenaika
www.facebook.com/kanyapirenaika

SPORTSUMMER 2017
Són unes estades esportives i educatives en
les quals podràs fer esport al mateix temps que
aprens i parles en anglès d’una manera molt
divertida.
Lloc: Casa de colònies Torre del Coll de
Camprodon (Ripollès)
Dates: del 17 al 23 de juliol
Sortida: Amb autobús des d’Igualada
Tornada:
Recollida amb cotxes dels pares/mares
a Camprodon.
El diumenge al matí, es farà una activitat conjunta amb els/les nens/es i els/les pares/mares.
Posteriorment es farà un dinar amb totes les
famílies assistents

Edats:
des de 3r de primària (nascuts/des al 2008) fins a
4t d’ESO (nascuts/des 2001)
Places limitades: 60 persones
Activitats:
1-Anglès: aprenentatge i vivències en llengua
anglesa mitjançant
exposicions orals, treballs i dinàmiques de grup.
Tot per millorar la fluïdesa en la parla i adquirir
nou vocabulari aprofitant l’esport, el lleure i la
convivència.
2-Esport: activitats poliesportives i esport a la
natura.
3-Lleure: activitats de lleure

En totes aquestes activitats el llenguatge
vehicular serà l’anglès.
Personal:
· Monitors/es titulats en cada una de les seves
disciplines: esportives, de lleure i d’anglès. Tots
amb domini de la llengua anglesa.
· Disposarem d’un grup d’”au-pairs” que seran
els encarregats de dur a la pràctica les activitats
específiques d’anglès.
· Disposarem d’un/a coordinador/a per a cada
disciplina (esport, lleure i anglès).
Preu: 375,00€
Més informació...
www.ceanoia.cat i facebook.com/sportsummer

ACTIVITATS ESPORTIVES
INFINIT
CASALS D’ESTIU 2017
Dates
Torns setmanals (del 26 de juny al 4 d’agost
i del 29 d’agost al 8 de setembre)
Edats
P3, P4 i P5 (Petits)
1r., 2n. i 3r. (Mitjans)
4t., 5è. i 6è. (Grans)
Horari
De 9 a 14 h
De 8 a 9 h servei d’acollida opcional
Activitats
Curset de natació diari, atletisme, jocs
preesportius, bàsquet, futbol, voleibol,
pàdel, tallers de sala , sortides amb btt,
classes en anglès i sortides.
Inscripcions
Per als socis i cursetistes d’Infinit inici 8 maig.
Per a la resta inici el 15 de maig
Preu setmanal
37,10 € Preu no soci.
35,40 € Preu soci
Setmana de sortida i acampada: 6 € de suplement.
Assegurança

*Assegurança de responsabilitat civil a tercers i assegurança d’assistència d’accidents. (Aquest import és
obligatori de 2 € i és vàlid per a totes les setmanes de
casal).

Regal
Samarreta casal 2017.
(per a inscripcions de 2 o més setmanes)

CURSOS DE NATACIÓ

CASAL DE PÀDEL 2017

Dates
De dilluns a divendres en torns setmanals
(del 26 juny al 28 de juliol)

Dates
Torns setmanals (del 27 juny al 4 d’agost i del
29 d’agost al 8 de setembre)

Edats
De 4 mesos a 3 anys ( nadons )
De 3 a 5 anys ( petits )
De 6 a 12 anys ( infantils)
Horari
De 16.45 a 17.30 h i de 17.30 a 18.15 h
Inscripcions
Per als socis i cursetistes d’infinit inici el 8 de maig
Per a la resta inici el 15 de maig.
Preu
22,85 € per setmana

Edats
De 7 a 16 anys
Activitats
Entrenament tècnic, tàctic i físic,
campionats i piscina lúdica.
Inscripcions
Per als socis i cursetistes d’infinit inici el 8 de maig
Per a la resta inici el 15 de maig.
Preu setmanal
60 € abonats i 65 € no abonats
Assegurança
*Assegurança de responsabilitat civil a tercers i
assegurança d’assistència d’accidents. (Aquest
import és obligatori de 2 € i és vàlid per a totes
les setmanes de casal).
Regal
Samarreta casal 2017 (per a inscripcions de 2 o
més setmanes).
Informació
Tel. 93 803 3938
www.infinit.cat
www.facebook.com/infinitigualada

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
DEPARTAMENT DE JOVENTUT
LLISKEM
CURS D’ESPORTS DE LLISCAMENT
SKATE DAYS

ESCOLA MUNICIPAL D’ART
GASPAR CAMPS
ESTIUART 2017
Viatge a les cultures del món

Del 26 de juny al 21 de juliol de 2017
Taller que ens dona l’oportunitat de conèixer
de manera pràctica, lúdica i amb seguretat, les
diferents modalitats del longboard i el skateboard.

L’escola et convida a fer la volta al món i
descobrir llocs al·lucinants, llocs on no hi has
estat mai a través de l’art...

Es treballarà el patinatge de base, el càrving,
trucs de freestyle, dàncing i slides.

Programa d’infantil i primària

D’aquesta manera adquirim unes eines i un
domini del patí molt complet, que ens permet
desplaçar-nos amb seguretat o simplement
gaudir d’una sessió del longboard i l’skateboard.
Preu: 35 €
Horari Del 26 al 30 de juny de 9 a 13 h
Edats Joves nascuts del 2005 al 2007
Les places seran limitades.
Inscripcions:
A partir del dia 22 de maig on line des de la
pàgina web - www.igualadajove.cat

Grups nascuts del 2006 al 2013

Setmana 1- Del 26 al 30 de juny
ÀFRICA. Les màscares africanes. La màgia de
les figures africanes. La roba estampada amb la
tècnica batik...
Setmana 2 - Del 3 al 7 de juliol
ÀSIA. La cal·ligrafia japonesa. Teatre de titelles,
les ombres xineses. L’artesania amb el bambú...
Setmana 3 – Del 10 al 14 de juliol
AMÈRICA. Els objectes de terrissa. Les línies de
Nazca. Dibuixos al desert. Les màscares precolombines...
Setmana 4 - Del 17 al 21 de juliol
OCEANIA. La pintura sobre escorça d’eucaliptus
de la Terra d’Arnhem. Els contes d’éssers fantàstics, l’art aborigen...

Horari
De dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia
Acollida de 8 a 9 del matí
Introducció de 2 hores d’anglès al dia en una de
les activitats
Inscripcions
Del 8 al 19 de maig
Horari: de 9 a 14h i de 15 a 18h (divendres tarda
tancat)
Preu/setmana: 40,07 €
Preu acollida matins: 6 € per setmana
Informació
Tel. 93 805 5262
http://escolagasparcamps.org
gasparcamps@gmail.com

ALTRES ACTIVITATS
LUDOTECA SANT MIQUEL
Generalitat de Catalunya

Jugar i llegir del
CASAL CÍVIC MONTSERRAT
Generalitat de Catalunya

Ludoteca d’estiu

Un juliol divertit al Casal

Lloc: Ludoteca St. Miquel, c/Trinitat, 12

Lloc: Casal Cívic Montserrat, c/ Orquídies, 7

Dates: del 26 de juny al 28 de juliol

Dates: del 3 al 28 de juliol

Horari: de 9 a 13 h

Horari: de 9 a 13 h

Inscripcions: A partir del dimarts 16 de maig a les
15:15 h. Sempre que quedin places. Una setmana
a escollir. Tenen preferència els infants que han
assistit regularment a la ludoteca durant el curs
2016-2017.

Inscripcions: A partir del dimarts 16 de maig a les
15.15 h. Sempre que quedin places. Una setmana
a escollir. Tenen preferència els infants que han
assistit regularment a la ludoteca durant el curs
2016-2017.

Informació: tel. 93 805 57 34
ludo.santmiquel@gencat.cat

Informació: tel. 93 804 36 61
cc.montserrat@gencat.cat

(per a infants nascuts entre el 2005 i el 2011)

(per a infants nascuts entre el 2005 i el 2012)

ESPAI CÍVIC CENTRE
CASAL D’ESTIU: CUINA PER A INFANTS
Si t’agrada la cuina, si vols sorprendre la teva família i els teus amics amb receptes sorprenents…
Aquest casal és per a tu! Aprendrem i viatjarem a
través de la gastronomia de tot el món!!!
Dates: del 26 de juny al 21 de juliol
Horaris: de 9 del matí a 1 del migdia
Edats: de 1r a 6è de primària
Preu: 35 € per setmana
Inscripcions: A partir del 15 de maig a les 9 h del
matí. Com a màxim un infant s’hi pot inscriure
dues setmanes
Informació: tel. 93 806 81 01
espaicivic@aj-igualada.net

ALTRES ACTIVITATS
CLUBS I ENTITATS
ESPORTIVES
CAMPUS ESPORTIUS
Ae Hoquei Línia Igualada
Informació: 606 952 772
www.hligualada.net
hl.igualada@fecapa.cat
Anoia Club Gimnàstic
Informació: 657 891 614
www.anoiaclubgimnastic.cat
anoiaclubgimnastic@gmail.com
Club Atlètic Igualada
Informació: 619 641 225
www.jocnet.info
jocnet@jocnet.info
Club Bàsquet Igualada
Informació: 626 825 549
www.clubbasquetigualada.cat
clubbasquetigualada@gmail.com
Club Esportiu Can Busqué Igualada
Informació: 93 803 01 06
www.serveisactius.cat/l-anoia/
club-can-busque-escola-tennis-igualada
canbusque@gmail.com

Club Futbol Igualada
Informació: 93 803 23 81
www.cfigualada.com
direccioesportiva@cfigualada.cat
Club Gimnàstic Aula
Informació: 640 775 671
www.igualadacgaula.cat club@
igualadacgaula.cat
Club Handbol Igualada
Informació: 659 260 394
www.handboligualada.com
area.esportiva@handboligualada.com
Igualada Femení Hoquei Club
Patins
Informació: 660 615 162
609 315 070
www.igualadafhcp.cat
igualadafhcp@gmail.com
Igualada Hoquei Club
Informació: 93 804 42 57
www.igualadahc.com
secretaria@igualadahc.com

ENTITATS DE LLEURE
CAMPAMENTS
Agrupament Escolta Torxa
Informació: 635 565 442
campaments@aetorxa.com
www.aetorxa.com/campaments

COLÒNIES
Club Isard
Informació: 93 803 38 47
isard@clubisard.org  
www.clubisard.org
Club Juvenil Valldaura
Informació: 93 805 31 70
club@valldaura.org
CAMPS DE TREBALL
Club Isard
Informació: 93 803 38 47
isard@clubisard.org  
www.clubisard.org
ESCOLES D’ESTIU
Acadèmia Igualada
Informació: 93 803 14 94
secretaria@academiaigualada.com  
AMPA Escola Ateneu Igualadí
Informació: 93 803 04 06
ampa@ateneuigualadi.org
AMPA Escola Mowgli
Informació: 93 803 57 15
secretaria@escolamowgli.cat

C.E. Montclar Mestral
Informació: tel. 93 803 38 66
montclar@institucio.org
www.estiu.montclarmestral.org
Escola Jesús Maria
Informació: 93 803 22 49
escola@jesus-maria.cat
Escola Mare del Diví Pastor
Informació: 93 803 17 31
info@mdpigualada.cat
Escola Maristes
Informació: 93 805 55 75
igualada@maristes.cat
Escola Monalco
Informació: 93 803 15 77
info@monalco.cat
Escola Pia
Info.: 93 803 27 00
igualada@escolapia.cat
www.epiaigualada.cat
Escolàpies Igualada
Informació: 93 803 04 09
info@escolapiesigualada.org
Esplai Àuria d’Apinas
Informació: 93 804 32 62
apinas@apinas.cat

