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Castellar del Vallès acull per primera vegada 
aquest diumenge, 27 de maig, una fira d’ac-
tivitats extraescolars a la plaça d’El Mirador. 
Aprofitant la celebració d’aquest esdeveni-
ment presentem una guia que conté bona part 
de l’oferta que entitats, empreses i serveis mu-
nicipals posarà a disposició de les famílies amb 
vistes al curs 2018-2019.

El ventall de propostes és molt divers i com-
prèn àmbits tan variats com els esports, els 
idiomes, la música, les arts escèniques i plàs-
tiques, la robòtica, la cultura popular, el lleure 
o l’acció social i solidària... Com podreu com-
provar, hi ha un munt d’opcions per escollir.

Segons els experts, dur a terme tres o quatre 
hores d’activitats extraescolars a la setmana 
és un complement molt enriquidor a l’hora de 
garantir un entorn educatiu, lúdic i de relació. 
Les activitats extraescolars són una bona opor-
tunitat per divertir-se, aprendre, adquirir noves 
habilitats i socialitzar-se amb altres persones 
fora de l’àmbit estrictament escolar i familiar.

En definitiva, les activitats extraescolars con-
tribueixen al desenvolupament personal en un 
moment que és decisiu en el procés de creixe-
ment i maduració d’infants i joves.

Vull agrair molt especialment la implicació de 
totes les entitats, serveis i empreses que fan 
possible la fira, muntant els seus estands, or-
ganitzant activitats, o, senzillament informant 
de les seves propostes en aquesta guia. La seva 
participació demostra que es compta amb una 
xarxa social i associativa que fa de Castellar un 
municipi actiu, dinàmic i amb una oferta d’edu-
cació en el lleure molt potent.

Ignasi Giménez Renom
Alcalde

Presentació

El Mirador Centre de 
Coneixement

ClassIfICaCIó: 
Idiomes
Robòtica

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
L’oferta de cursos 2018-2019 inclou diver-
sos cursos per a infants i joves (del dilluns 
1 d’octubre de 2018 al dijous 31 de maig 
de 2019):
Conversa en anglès: playing with English 
per a infants nascuts els anys 2013 i 2014 
(dt. o dc. de 17.15 a 18.15 h); nascuts 2011 
i 2012 (dc. o dj. de 17.15 a 18.15 h); nas-
cuts 2009 i 2010 (dt. o dc. de 17.15 a 18.15 
h), nascuts 2007 i 2008 (dt. i dj. de 17.15 
a 18.15 h); nascuts 2005 i 2006 ESO1 (dl. 
de 17.15 a 18.15 h), nascuts 2003 i 2004 
ESO2 (dj. 17.15 a 18.15 h). Cadascun dels 
cursos de conversa en anglès per a infants 
tenen un preu de 20 €/mes.
Programació creativa per a infants de 8 
a 16 anys – Scratch: dc. de 17.30 a 19 h. 
Preu: 25 €/mes.
Estem treballant en altres propostes rela-
cionades amb les noves tecnologies, com 
robòtica, audiovisuals, comunicació, etc.
Col·lectius amb descompte: persones 
discapacitades amb acreditació, famí-
lies nombroses o monoparentals amb 
acreditació i, per a infants, a partir del 
2n germà matriculat.

InsCRIpCIons:
Obertes a partir del 18 de juny al SAC (El 
mirador), dilluns i divendres de 8.30 a 
14.30 h i de dimarts a dijous de 8.30 a 19 h.

Més InfoRMaCIó:
Pl. d’El Mirador, s/n
Tel. 93 714 40 40
A/e elmirador@castellarvalles.cat 
www.elmiradorcastellar.cat  

Grup pessebrista de 
Castellar del Vallès

ClassIfICaCIó: 
Cultural popular
Arts plàstiques

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Formació en les tècniques de creació i ela-
boració d’un pessebre artístic.
Activitat oberta a tots els nois i noies a 
partir d’11 anys.

InsCRIpCIons:
Al web de l’entitat (http://pessebres-
castellar.blogspot.com.es/) o per correu 
electrònic a pessebrescastellar@gmail.
com, de l’1 al 23 de setembre.

Més InfoRMaCIó:
C. Dr. Pujol, 26
Tel. 649 97 73 80
A/e pessebrescastellar@gmail.com
http://pessebrescastellar.blogspot.
com.es/

Codelearn Castellar

ClassIfICaCIó: 
Robòtica

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Amb el mètode Codelearn aprendrem 
programació i pensament computa-
cional. Gràcies a això podrem crear 
tot tipus de coses, com ara videojocs, 
apps, robots o aparells electrònics. És 
la potència del pensament computa-
cional, l’habilitat de resoldre proble-
mes sense estar lligat a un llenguatge o 
model de robot concret.  No et confor-
mis amb menys! Quan aprenem a con-
duir ens serveix per a qualsevol cotxe. 
T’imagines si només poguéssim con-
duir una marca en concret? Amb la 
programació i robòtica passa el ma-
teix, és important no centrar-se en un 
sol model que avui estigui de moda, 
sinó aprendre les bases generals que 
permeten utilitzar qualsevol llenguat-
ge o robot. En el cas de Codelearn, se-
guint el símil, els nens i nenes aprenen 
no només a conduir qualsevol tipus de 
cotxe, sinó que entenen com funcio-
na i a construir qualsevol tipus de vehi-
cle, des d’una bicicleta a un avió, ja que 
els ensenyem la mecànica i la física que 
necessiten per fer un pas més.

Activitats adreçades a infants i joves de 
7 a 17 anys.

InsCRIpCIons:
Les inscripcions es poden realitzar du-
rant tot l’any, ja que cada alumne va al 
seu ritme independentment de la resta 
dels alumnes. Pot escollir un dia a la 
setmana, una hora entre les 5 i les 8 de 
la tarda. L’activitat es realitza presenci-
alment al nostre centre del Passeig, 22 
un cop a la setmana, i la resta de la set-

Ball de Bastons 
 
ClassIfICaCIó:  
Cultura popular 

DEsCRIpCIó DE l’ofERta:  
Som una entitat sense ànim de lucre, 
que es dedica a preservar i mantenir 
aquesta dansa popular al nostre poble. 
Tenim trets diferencials en estil, core-
ografia, música i vestuari respecte la 
resta de colles de Catalunya, fet que 
dins el món bastoner és una qualitat a 
mantenir i conservar. A Catalunya hi ha 
més d’un centenar de colles. 

Estem organitzats en tres grups per 
franges d’edat: Colla de Petits (de 5 
a 12 anys), Colla de Joves (de 13 a 18 
anys, en aquest moment inexistent), 
i Colla de Grans (a partir de 18 anys). 
La Colla de Petits assaja els dijous, de 
17.30 a 18.30 h a l’Escola Sant Esteve, i 
la Colla de Grans ho fa el primer i últim 
divendres de mes, al mateix emplaça-
ment, de 21 a 22.30 h. 

A més d’ensenyar la destresa de les 
picades i els balls, portem a terme di-
ferents ballades tant al poble com 
arreu de Catalunya, i en ocasions fora 
del país.

Al poble ballem per Diumenge de 
Rams a l’Aplec Castellar Vell a la Festa 
Major i en altres esdeveniments, en 
col·laboració amb les altres entitats i 
l’Ajuntament.

Més InfoRMaCIó: 
 
Tel. 937142335 
a/e antchateau@hotmail.com 
http://balldebastons.entitatscaste-
llar.cat
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mana els alumnes es poden connectar 
a la plataforma en línia pròpia per anar 
avançant. És necessari tenir un ordina-
dor portàtil propi.

Més InfoRMaCIó:
Passeig, 22
Tels. 93 854 76 65, 633 76 00 53
A/e castellar@codelearn.cat 
 www.codelearn.cat/castellar-del-valles  



Idiomes Castellar

ClassIfICaCIó: 
Idiomes

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Classes a AMPAs del poble 
(de 3 a 12 anys).
Espai en anglès durant els mesos de juliol 
i agost/setembre (de 3 a 12 anys).
Classes d’idiomes per a nens i nenes i pre-
paració per a exàmens oficials de Young 
Learners de Cambridge (de 3 a 12 anys).

InsCRIpCIons:
Per apuntar-vos, podeu enviar un correu 
electrònic a hello@idiomescastellar.com 
o trucar al telèfon 93 714 27 69.

Més InfoRMaCIó:
Ctra. de Sentmenat, 52-54
Tel. 93 714 27 69
A/e hello@idiomescastellar.com 
www.idiomescastellar.com

Kids&Us Castellar del Vallès

ClassIfICaCIó: 
Idiomes

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Oferta d’anglès adreçada a infants i joves 
d’entre 1 i 18 anys.

Anglès natural: Kids&Us fa servir una me-
todologia d’aprenentatge basada en el 
procés natural d’adquisició de la llengua 
materna, un procés infal·lible que té lloc 
en un ordre determinat, natural i espon-
tani. Duem 15 anys adaptant-nos a l’apre-
nentatge dels nostres 115.000 alumnes.

També oferim casals urbans 100% en an-
glès (Nadal, Setmana Santa i estiu).

Horaris: tenim tots els grups de totes les 
edats cada dia de la setmana; les famíli-
es poden escollir el dia i hora que el centre 
ofereix i que els va millor.

InsCRIpCIons:
Matrícula oberta des de l’1 de maig.

Més InfoRMaCIó:
C. Santa Perpètua, 16
Tel. 93 611 10 28
A/e castellar.valles@kidsandus.es
https://www.kidsandus.es/ca/  

novalanguage,  
Escola d’Idiomes

ClassIfICaCIó: 
Idiomes

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Oferim cursos d’anglès, francès i ale-
many per a infants a partir de 3 anys, 
adolescents i adults. També fem prepa-
ració per als exàmens oficials: YLE, FCE 
i CAE, a més de casals durant les vacan-
ces de Nadal, Setmana Santa i estiu, in-
tensius i reforç.

InsCRIpCIons:
A partir del 4 de juny els nous alumnes 
podran formalitzar inscripcions.
Horari d’atenció al públic: a partir de 
juny, matins de dimecres, de 10 a 13 h i 
de dimarts i dijous, d’11.30 a 13 h; tardes 
de dilluns a divendres, de 17 a 19.30 h.
Lloc: Passeig, 155, local.
Preus: consultar.

Més InfoRMaCIó:
Passeig, 155, local
Tel. 93 715 77 03
A/e info@novalanguage.es

novacadèmia serveis 
formatius s.l.

ClassIfICaCIó: 
Idiomes
Suport a l’estudi

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Oferim activitats extraescolars d’anglès 
per a infants i joves des de P3 fins a bat-
xillerat. Som Centre Oficial Preparador 
dels Exàmens de Cambridge English 
des de 2012. 

Impartim 3 llengües estrangeres a banda 
de l’anglès: francès, alemany i xinès. 

També oferim Tallers de Lego Planet per 
a nens i nenes de P3 fins a 6è de primària i 
diversos tallers de reforç a l’estudi, tècni-
ques d’estudi i deures adreçats a infants 
des de 1r de primària fins a 4t de l’ESO. 

A més, disposem de Gabinet 
Psicopedagògic propi des del qual oferim 
intervencions, assessorament a les famí-
lies i reeducacions psicopedagògiques a 
domicili sense cost addicional.

InsCRIpCIons:
Per a més informació i inscripcions cal 
contactar amb info@novacademia.cat o 
bé a través del telèfon 629 367 401 (telè-
fon i WhatsApp). 

Us esperem al nostre estand a la Fira d’Ex-
traescolars el proper diumenge 27 de 
maig, amb demostracions i tota la infor-
mació de les activitats. 

També podeu consultar el nostre Catàleg 
d’Activitats Extraescolars Curs 2018-2019 
a http://www.novacademia.cat/cataleg-
ampas-201819/.

Més InfoRMaCIó:
C. Santa Teresa, 15
Tel. 93 865 44 79
A/e info@novacademia.cat 
www.novacademia.cat 
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Canglomerat / Rockandbloc 
slU

ClassIfICaCIó: 
Esports

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Iniciació a l’escalada durant tot el calendari 
escolar, de setembre a juny, per a infants i 
joves d’entre 5 i 14 anys agrupats per edats 
i nivells (iniciació, intermig  i rendiment) de 
dilluns a divendres, guiats per un monitor.
A Canglomerat volem ensenyar els petits i 
joves a descobrir el món de l’escalada com 
un esport on la companyonia i l’esperit de 
superació per aconseguir nous reptes és 
el més important. Practicaran l’escalada a 
través de jocs i molta diversió, alhora que 
aprendran valors i un esport complert on 
es treballen les parts física, tècnica i men-
tal a parts iguals.
Horaris: De 17.30 a 18.30 h per als grups de 
5 a 9 anys.
De 18.30 a 19.30 h per als grups de 
10-14 anys.
De 18.30 a 20.30 h el grup d’alt rendiment 
(només es podrà accedir al grup d’alt ren-
diment si se superen les proves d’accés al 
CTEEC o bé amb valoració personal dels 
tècnics de Canglomerat).
preus extraescolars:
1 dia a la setmana: 38 €/mes
2 dies a la setmana: 48 €/mes
Alt rendiment Junior: 2 o 3 dies setmanals 
segons edat, 75 €/mes

InsCRIpCIons:
Obertes tot l’any (places limitades).

Més InfoRMaCIó:
C. Sant Feliu, 11
Tels. 93 142 94 19, 620 88 86 64
www.canglomerat.com 

Centre Excursionista 
de Castellar

ClassIfICaCIó: 
Esports

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Activitats plenament relacionades amb 
el món de la muntanya i l’excursionis-
me. Hi ha dos grups ben diferenciats: 
- Grup Familiar: es subdivideix en els 
grups dels Menuts (menys de 7 anys) 
i els Petits (8 a 10 anys). Fan una hora 
setmanal amb monitors i una sorti-
da mensual acompanyats sempre dels 
pares i mares.
- Grup Juvenil: es subdivideix en els 
grups de Mitjans (11 a 13 anys) i el grup 
de Grans (14 a 17 anys). Fan una hora 
setmanal amb monitors i una sortida 
mensual a la muntanya. Les sortides del 
grup de Mitjans són organitzades i diri-
gides pels monitors, mentre que les del 
grup de Grans són organitzades pels 
propis integrants del grup i sempre su-
pervisades pels monitors.

InsCRIpCIons:
A partir de setembre al local del CEC (c. 
Colom, s/n), els dilluns, dimecres i di-
vendres de 19 a 20 h
Horari de les activitats: de 17.30 a 18.30 h
Preus: matrícula, 30 € (socis, gratuïta); 
mensualitat, 30 €

Més InfoRMaCIó:
C. Colom, s/n
Tel. 93 714 73 05
A/e cecastellar@gmail.com 
http://centrexcursionista.entitatscas-
tellar.cat  

Club atlètic Castellar

ClassIfICaCIó: 
Esports

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Informació i funcionament de l’escola 
d’atletisme del club, adreçada a infants i 
joves de 5 a 15 anys.

InsCRIpCIons:
En horari d’oficina: dilluns, dimecres i di-
vendres, de 19 a 21 h; dimarts i dijous, de 
18.30 a 20.30 h.

Més InfoRMaCIó:
C. Garrotxa, s/n
Tel. 93 714 73 54
A/e cacastellar@yahoo.es  
http://castellaratletisme.blogspot.com

Club Esportiu fit Jove 
Castellar

ClassIfICaCIó: 
Esports

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Cursets de natació per a infants i 
joves de 3 a 14 anys en diferents ni-
vells segons capacitats natatòries de 
cadascun/a. Preus segons nivells: dels 
25,60 € als 32,94 € mensuals.

Programa MOU-TE per a infants de 3 
a 12 anys en horari de tarda (de 17.30 
a 20 h). Activitats: Fit Kids, Jumping, 
Crosskids, Aquadiver, Dance/zumba, 
Acrobàcies.

Programa Fit Jove per a joves de 12 a 16 
anys: Kick Boxing, Jumping, Crosskid, 
Aquadiver, Acrobàcia.

InsCRIpCIons:
Durant tota la temporada (de setembre 
a juliol), sense permanència obligatòria.
Horari: de 6 a 21.30 h
Lloc: Sige Sport Castellar (c. País 
Valencià, 1)
Preu: la quota per als menors de 16 anys 
és de 36,59 €/mes

Més InfoRMaCIó:
C. País Valencià, 1
Tel. 93 714 28 11
A/e atclient.sige@gmail.com
www.sigesportcastellar.com

Guia d’activitats extraescolars



Club esportiu linces 
kenpo karate

ClassIfICaCIó: 
Esports

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Classes d’arts marcials per a nens i 
nenes a partir de 3 anys.

InsCRIpCIons:
Dimarts i dijous, de 18 a 20 h a l’Escola 
Emili Carles-Tolrà.

Més InfoRMaCIó:
C. Tarragona
Tel. 627 35 07 30
A/e lorkenpo@hotmail.com 
www.akakenpo.es

Escola de trial ElBIXU

ClassIfICaCIó: 
Esports

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Aprèn a fer trial d’una forma diver-
tida. Aprendràs a passar obstacles 
amb la bici, de la mà d’Alan Rovira i 
Albert López entre d’altres monitors. 
Proposta adreçada a infants a partir de 
4 anys.
Les classes són d’un màxim de 32 
alumnes, en grups d’un màxim de 8 in-
fants, repartits en 4 nivells diferents.
Classes cada dimarts, dimecres i di-
jous de 18 a 20 h, i cada dissabte de 10 
a 11.30 h, entre l’1 de setembre i el 31 
de juliol.

InsCRIpCIons:
Durant tot l’any al c. Berguedà, s/n
Horari de les activitats: de 17.30 a 
18.30 h
Preus: en funció dels dies d’assistència

Més InfoRMaCIó:
C. Berguedà, s/n (davant Així)
www.trialelbixu.com 

futbol sala Castellar

ClassIfICaCIó: 
Esports

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Secció futbol sala: a partir de 6 anys.
Secció voleibol: a partir de 10 anys.

InsCRIpCIons:
Dimarts i dijous, de 17.30 a 19 h a 
les oficines del Futbol Sala Castellar 
(Pavelló Joaquim Blume).

Més InfoRMaCIó:
C. Joaquim Blume, s/n (Pavelló 
Joaquim Blume)
Contacte futbol sala: tel. 663 44 33 28 
(Dario Martínez), 
a/e fscastellar@gmail.com
Contacte voleibol: tel. 627 26 14 85 
(Nieves Torrico), a/e voleibol@fscas-
tellar.net 

Hoquei Club Castellar

ClassIfICaCIó: 
Esports

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Oferim una extraescolar de joc amb pa-
tins per iniciar-se al patí tradicional de 
quatre rodes a través de l’aprenentat-
ge natural. Un cop assolit aquest co-
neixement, s’introduiran exercicis amb 
estic i pilota. Les habilitats psicomo-
trius adquirides serviran per continuar 
fent hoquei patins, patinatge artístic o 
fins i tot esquí.

Activitat adreçada a infants d’Educació 
Infantil (P3, P4 i P5). 

Nosaltres proporcionem els patins i tot 
el material necessari per a la realització 
d’aquesta extraescolar.

InsCRIpCIons:
A l’AMPA de la vostra escola. 
Preu: 20 €/mes.
En cas que aquesta extraescolar no esti-
gui disponible a la vostra escola, podeu 
sol·licitar-la al Pavelló Dani Pedrosa a 
partir de les 18 h.
Horari de secretaria del club: de dilluns 
a dijous, de 20 a 22 h; divendres, de 18 
a 20 h.

Més InfoRMaCIó:
C. Sant Feliu, 2 (Pavelló Dani Pedrosa)
Tel. 93 715 95 73
A/e administracio@hoqueiclubcaste-
llar.com 
www.hoqueiclubcastellar.com
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amics del puig de la Creu

ClassIfICaCIó: 
Lleure

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
El Puig de la Creu és patrimoni històric i 
propietat forestal particular. Un lloc per 
anar-hi, per estar-hi, per trobar-s’hi. 

Amics del Puig de la Creu té la finalitat 
de conservar i millorar l’edifici i els en-
torns, així com promocionar activitats 
culturals, espirituals, mediambientals 
i de lleure adreçades a totes les edats, 
per donar a conèixer i gaudir del nostre 
patrimoni.

pRopostEs: 
- Visites guiades a l’edifici (origen, evo-
lució i ús actual dels diferents espais)
- Itineraris de natura
- Espais per dur a terme tallers artesans
- Activitats de coneixement del medi 
(comarca del Vallès) i recursos medi-
ambientals (plaques solars, aigües plu-
vials, gestió forestal, arbres fruiters,...)
- Estades a la llar refugi
- Ús dels espais exteriors (era del Drac, 
bosc de les cabanes, zona d’acampada 
autoritzada)
- Camps d’aprenentatge
- Trobades de primavera (divendres 
sant) i tardor (tercer diumenge de se-
tembre)
-Activitats lúdicoeducatives (història i 
llegenda del Puig de la Creu)
- Exposicions periòdiques al torreó, etc.

InsCRIpCIons:
Qualsevol informació o proposta s’ha 
de demanar o fer per telèfon, trucant 
al 676 24 68 20 (tardes de 18 a 19 h) o 
bé per correu electrònic o WhatsApp, 
per concretar amb el grup interessat el 
tipus d’activitat, data, horari i preus.

Més InfoRMaCIó:
Puig de al Creu (c. Sot d’en Goleres / 
afores)
Tel. 676 24 68 20
A/e amics.puigdelacreu@gmail.com

Colònies i Esplai Xiribec

ClassIfICaCIó: 
Lleure

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Entitat dedicada a l’educació en el lleu-
re d’infants, adolescents i joves (col-
laborant amb l’educació dels pares i 
mares). Des de l’any 1967 duem a terme 
activitats de colònies (caps de setma-
na, casals de vacances i colònies i cam-
paments d’estiu) i esplai (dissabtes a la 
tarda d’octubre a juny).

tEMpoRaDa 2018-2019: 
- Dissabtes tarda, de 16 a 19 h, sortides 
mensuals i estades de cap de setmana. 
Compartim i gaudim en grup d’estones 
de jocs cooperatius i solidaris, i realitzem 
projectes en comú. 
- Esplai Xiribec: espai lúdic, per a infants 
de 4 i 5 anys; esplai per a infants de 6 a 12 
anys; colles de nois i noies de 12 a 16 anys; 
casal de joves des dels 17 anys (horari a 
concretar amb el mateix grup). 

ludoteca Municipal 
les 3 Moreres

ClassIfICaCIó: 
Lleure

Descripció de l’oferta: 
L’activitat principal és el joc lliure. 
També s’ofereixen activitats lúdiques 
com tallers de manualitats, cuina, psi-
comotricitat, jocs de taula o expressió. 
Amb espais, materials i activitats pen-
sades per promoure la diversió, la crea-
tivitat i l’expressió. 

Destinataris/àries: infants de 3 a 12 anys 
i famílies amb infants de 0 a 12 anys. 

artcàdia

ClassIfICaCIó: 
Música, arts escèniques i plàstiques

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
L’Artcàdia és un centre de formació i 
creació artística i compta amb: 

Escola de música Artcàdia: des de na-
dons fins a adults. Potenciem l’aprenen-
tatge musical a partir del treball en grup 
per promoure la motivació i el gaudi de 
fer música. També adaptem i fomentem 
el treball individualitzat, fet que permet 
conèixer i adaptar el desenvolupament 
de cada alumne. Organitzem el treball 
de grup a partir de projectes, tant trans-
versals com interdisciplinars. Atenem 
la diversitat fent arribar l’aprenentatge 
i l’ús de la música a tothom i en totes les 
seves vessants. Fem:

Música per a nadons (0-3 anys): Bim 
bom (setmanal) i Ralet Ralet (mensual).

Sensibilització i Iniciació musical (de 3 
a 7 anys). 

- Activitats d’animació al carrer: es porten 
a terme una vegada al trimestre, i tenen 
per finalitat fomentar un lleure participa-
tiu on els infants, nois i noies se sentin els 
protagonistes (pastorets, mostra de ca-
ganers, petits cuiners, cuina jove, aplec de 
traçuts, trobada de pallassos, etc.). 
- Temps de vacances: esplai obert du-
rant les vacances de Nadal, Setmana 
Santa i estiu (juliol), els matins de 9 a 14 h. 
I també colònies (de 7 a 14 anys, dos torns 
diferenciats), campament (de 14 a 16 
anys) i ruta (a partir dels 17 anys). Donem 
molta importància als valors educatius de 
convivència i vida comunitària. Totes les 
activitats es concreten a l’entorn d’un ob-
jectiu educatiu i un centre d’interès.

InsCRIpCIons:
Dimecres, divendres i dissabtes (no fes-
tius), de 18 a 19 h al pg. Tolrà, 18 (davant de 
la pl. Francesc Macià), tel. 93 714 36 05.

Quota de soci o familiar: 10 €/mes per fa-
mília, de setembre a juny. Es renova cada 
any si no es comunica el contrari. Les fa-
mílies poden disposar dels locals per a ac-
tivitats familiars i amicals, i reben setma-
nalment l’informatiu “Tal com sona”. 

Matrícula i assegurança en fer o renovar 
la inscripció anual: 5 €/infant.

Espai lúdic, Esplai Xiribec i Colles: 8 
€/infant al mes (d’octubre a maig). 
Descomptes per als germans: 2n 
germà, 6 €; 3r germà, 4 €; 4t germà, 
2 €; gratuït a partir del 5è germà. 
Sortides a part.

Casal de Joves: quota de soci.

Esplai Obert: 7 €/infant i dia (aprox.). 
Inscripció per setmanes. 

Colònies d’estiu: 32 €/infant i dia 
(aprox). Preus especials a les famílies/
socis, descomptes per als germans i 
concessió de beques. 

Cobraments per rebut domiciliat per 
entitat d’estalvi BBVA ES44 0182 8739 
10 0202293018.

Més InfoRMaCIó:
Pg. Tolrà, 18
Tel. 638 17 70 50
A/e coloniesiesplaixiribec@gmail.com, 
hola@coloniesiesplaixiribec.cat 

Servei diari: 
Horari: totes les tardes, de 17 a 19.30.h. 
Adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Pagament d’entrada puntual o amb 
abonament.

Dimecres en família:
Horari: tots els dimecres, de 17 a 19.30 
h. Adreçat a famílies amb infants de 0 a 
12 anys. Pagament d’entrada puntual o 
amb abonament.

Dissabtes en família:
Horari: dissabtes, d’11.30 a 13.30 h. 
Adreçat a famílies amb infants de 0 a 12 
anys. Entrada gratuïta. 

Els infants menors de 3 anys sempre 
han d’anar acompanyats d’una perso-
na adulta.

InsCRIpCIons:
Totes les tardes, a partir del 3 de setem-
bre i durant tot el curs escolar. 
Horari: de 17 a 19.30 h
Preus: 
La primera visita sempre és gratuïta.
Quota trimestral d’un dia a la setmana, 
de dilluns a divendres: 52 € (17,33 €/
mes). Amb descompte per al 2n germà 
i família nombrosa/monoparental: 37 € 
(12,33 €/mes).
Quota trimestral de dos dies a la setma-
na, de dilluns a divendres: 78 € (26 €/
mes). Amb descompte per al 2n germà 
i família nombrosa/monoparental: 55 € 
(18,33 €/mes).
Entrada puntual per a infants no inscrits 
i “Juguem en família”: 7 €. 

Abonaments de 10 entrades (compra 
amb targeta al SAC d’El Mirador): 50 €.

Lloc d’inscripció: Ludoteca (c. Sala 
Boadella, 6)

Més InfoRMaCIó:
C. Sala Boadella, 6
Tel. 93 715 92 89
A/e ludoteca@castellarvalles.cat 
 www.castellarvalles.cat/ludoteca

Instruments: violí, violoncel, piano, gui-
tarra, guitarra elèctrica, trompeta, flau-
ta travessera, clarinet, bateria, baix 
elèctric, cant clàssic i modern. 

Conjunts: orquestra infantil, banda in-
fantil, jove orquestra, combos moderns. 

Llenguatge musical.

Aula pedagogia Suzuki (violí i violon-
cel): a partir de 3 anys. Aprenentatge 
primerenc de l’instrument segons 
aquesta metodologia amb més de 70 
anys d’experiència.

Aula de Musicoteràpia (totes les edats): 
ús de la música i els seus elements amb 
finalitat terapèutica per tal de promoure 
i facilitar les necessitats físiques, emo-
cionals, socials i cognitives de les per-
sones. Terapèutica: Educació especial 
(síndrome de down, autisme, síndro-
me Williams...), trastorns emocionals i 
de conducta i integració social. També a 
gent gran i residències.

Aula d’Arts Plàstiques (des de P5 fins a 
adults): Aprenem a mirar i dominar tèc-
niques com el dibuix, la pintura o el mo-
delatge, que ens permeten gaudir co-
municant les nostres emocions i les 
nostres idees. Iniciació (P5 a 2n de pri-
mària); formació bàsica (3r a 6è); ex-
pressió artística (secundària i batxille-
rat); projectes guiats (adults).

Aula de teatre (4t a Batxillerat): dife-
rents grups on es busca viure l’experi-
ència del teatre des de totes les seves 
vessants: text, cos, veu i gest. Es treba-
llen improvisacions, jocs teatrals, crea-
tivitat... i també la creació i interpretació 
de petits muntatges escènics.

Artestiu (de 3 a 14 anys), del 25 de juny 
al 27 de juliol, de 9 a 13 h (acollides de 8 
a 14 h): espai de formació artística que 
estimula la creativitat i fomenta d’una 
manera lúdica l’experiència artística. 
A partir de les arts plàstiques, la mú-
sica i el moviment desenvolupem un 
projecte interdisciplinar diferent cada 
setmana. Comptem amb professors 
especialitzats en les diferents matèries 
i s’organitzen diferents grups segons 
les edats. L’espai i les instal·lacions són 
pensades i adequades per a aquestes 
activitats, amb molt bon ambient i en 
un entorn privilegiat.

Serveis extraescolars a escoles: oferim 
diferents propostes artístiques a les 
escoles. Música: petits músics, inicia-
ció, instruments, conjunts; arts plàsti-
ques; teatre...

InsCRIpCIons:
Matrícula oberta tot l’any.
Horari de secretaria d’Artcàdia: de di-
lluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h

Més InfoRMaCIó:
C. Retir, 37 (al costat de l’església)
Tel. 93 714 27 16
A/e artcadia.info@gmail.com
www.artcadia.cat 

Guia d’activitats extraescolars



Cor sant Esteve

ClassIfICaCIó: 
Música
Arts escèniques i plàstiques

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Ens agrada cantar i estimem el cant 
coral. Ensenyem a gaudir de la música 
i del treball en equip. Treballem la con-
centració i l’ordre. Fomentem el gust 
per la feina ben feta. Eduquem la veu i 
l’oïda, el sentit del ritme i la sensibilitat 
musical. Millorem l’expressió corporal. 

Fem concerts i trobades amb d’altres 
cors, d’aquí i de l’estranger. Participem 
en projectes corals de qualitat. Som una 
entitat no lucrativa gestionada per una 
junta de pares i mares. 

Tenim tres cors: 
Cor de petits:  
infants fins a 4t de primària.
Cor de Grans: de 5è a 2n de batxillerat.
Kor Ítsia: noies a partir de 18 anys.

InsCRIpCIons:
Cor de petits: assaig els dimecres, de 
18.15 a 19.15 h (47 €/trimestre)
Cor de grans: assaig els dimarts i els di-
jous, de 18.30 a 19.30 h (66 €/trimestre)
Kor Ítsia: assaig els dijous, de 21 a 22.30 
h (45 €/trimestre)
Local d’assaig: c. Major, 74
Per a més informació i inscripcions 
podeu enviar un correu electrònic a 
coral.st.esteve@gmail.com 

Més InfoRMaCIó:
C. Major, 74
Tel. 636 73 98 78
A/e coral.st.esteve@gmail.com 
http://corinfantilsantesteve.blogspot.
com.es/; www.facebook.com/corsan-
testeve 

Enric aguilar

ClassIfICaCIó: 
Arts plàstiques

Descripció de l’oferta: 
Expressió plàstica i creativitat, dibuix, pin-
tura, còmic, procediments pictòrics, volum, 
argila i guix, model i anatomia, tècniques 
d’artistes consagrats.
Propostes adreçades a infants des de P4 i 
fins a adults, en grups reduïts de 10 alumnes 
i 2 professors que fan 1 h i 30 min de classe. 
Còmic: 1 h de classe a partir de 12 anys. 
Horaris: tardes de 17 a 20.30 h.
Preu: a partir de 35 € 1 h de classe setmanal.

InsCRIpCIons:
Al c. Dr. Rovira, 20. Tel. 93 714 48 78

Més InfoRMaCIó:
C. Dr. Rovira, 20
Tel. 93 714 48 78
www.enricaguilar.com 

EMM torre Balada

ClassIfICaCIó: 
Música

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Educació musical des dels 3 i fins als 99 
anys. Llenguatge musical, instrument, 
grups instrumentals, corals, etc.

InsCRIpCIons:
Matins de dimarts i dijous, de 10 a 12 h.
Tardes de dilluns a divendres, de 15.30 
a 20 h.
https://seu.castellarvalles.cat/33033/
tramit/27/ 

Més InfoRMaCIó:
C. Caldes, 56
Tel. 93 714 43 22
A/e escolamusica@castellarvalles.cat 

Espaiart, 
escola d’arts escèniques

ClassIfICaCIó: 
Música, arts escèniques i plàstiques

DEsCRIpCIó DE l’ofERta: 
Classes de música (créixer amb art, 
llenguatge musical, instruments, 
coral, grups instrumentals), teatre (in-
terpretació, teatre musical, càmera/
cinema) i dansa (moviment i coreo-
grafia) per a nens i nenes a partir de 2 
anys i fins a adults.

El curs lectiu té lloc entre els mesos 
de setembre i juliol. Al juliol es fa un 
stage de teatre musical (per a alum-
nes de 6 a 15 anys) on en quatre set-
manes es presenta un musical. També 
es fa un intensiu de treball de càmera/
cinema (per a nois i noies a partir de 14 
anys i fins a adults), on es fa un treball 
d’interpretació per a televisió i cine-
ma que finalitza amb un book personal 
amb les escenes treballades.

Espaiart és un centre de producció i 
difusió cultural que neix l’any 2006. 
Des del moment de la seva fundació 
s’ha mantingut sempre fidel al seus 
objectius: formar els seus alumnes en 
els valors tant personals com artístics. 
Més enllà de l’activitat setmanal de 
classes, Espaiart vol fomentar el tre-
ball en equip i la relació amb associaci-
ons de l’àmbit de la cultura que ajudin 
a potenciar les aptituds com a balla-
rins, actors o músics de l’alumnat des 
de la pràctica de l’acció cultural. Ha 
estat en aquesta línia que s’han sig-
nat diversos acords de col·laboració 
amb les corals Musicorum d’Esplu-
gues de Llobregat i l’Esbart Teatral de 
Castellar (ETC) amb qui organitzen 
des de fa 6 anys la Mostra de Teatre 
infantil i juvenil de la vila.

InsCRIpCIons:
Durant el mes de juny a la secretaria de 
l’escola, de dilluns a divendres de 16 a 
20 h. 
Descompte a les matrícules per a famili-
ars directes. 
Única matrícula per a les 3 disciplines 
artístiques. 

Més InfoRMaCIó:
C. Doctor Rovira, 25, local
Tel. 663 78 41 66
A/e info@espaiart.com
 www.espaiart.cat 
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