
L'Estiu a l'esplai La Gresca
Enguany, la proposta d'activitats pel mes de juliol no us 
deixarà indiferents. Amb la participació de les Ampa del 
municipi, la proposta educativa garanteix un lleure 
educatiu de qualitat i amb professionals de l'educació al 
servei dels vostres infants i joves.

OBJECTIU: CAP INFANT SENSE ACTIVITAT!

Un any més, és finalitat de La Gresca treballar per tal que 
cap infant o jove de Ripollet deixi de participar de les 
activitats d'estiu que organitzem per qüestions 
econòmiques. Per això, gestionem amb la Fundació 
Catalana de l'Esplai les beques per a les activitats d'estiu.

La sol·licitud de beca s'haurà de fer des del 25 al 28 
d'abril (ambdós inclosos) al Centre Cultural de Ripollet 
(Rbla de St Jordi, 2) en els següents horaris:

Dilluns, dimecres i dijous de 17.00h a 20.00h
Dimarts de 10.00h a 14.00h

Per sol·licitar la beca cal formalitzar el procés d'inscripció. 
Per tant, caldrà que portis la documentació de la inscripció 
i la documentació que acrediti la teva situació. (podeu 
consultar-ho a la web)

Colònies per a infants

3 a 12 anys
(2012-2004)

Dates: del 27 al 29 de juliol

Lloc: casa de colònies Mas Cabàlies

Preu: 95€ (20% descompte 2n germà)

Casals d'estiu

3 a 12 anys
(2012-2004)

Dates: del 27 de juny al 29 de juliol

Lloc: Escoles Escursell, Pinetons i Tatché

Horari: 
A les escoles Escursell i Pinetons: de 9 a 
13h o de 9 a 16:30h amb servei de menjador
A l'escola Tatché: de 9 a 13h o de 9 a 14h 
Tots els dijous excursió fins a les 16:30h

Uns casals d'estiu amb propostes d'activitats 
dinàmiques, lúdiques, de contacte amb la 
natura. Gaudeix d'uns casals màgics i plens de 
sorpreses des d'una perspectiva lúdico-
educativa.

Es planteja una proposta d'activitats adequada 
als i les joves del nostre municipi: amb activitats 
de lleure, de natura, sortides, excursions,tasteig 
de tallers, . . .  amb la finalitat de compartir un 
temps lliure amb contingut educatiu.

El punt de partida al Taga!
Mas típic de muntanya situat en un punt 
elevat amb una excel·lent vista del cim del 
Taga i de la Serra Cavallera.

12 a 17 anys
(2003-1998)

Dates: del 27 de juny al 22 de juliol 

Lloc: Casal Jove La Gresca

Horari: de 9 a 13h (un dia d'excursió fins 
les 16.30h) 

Preus Casals
Infants de 3 a 12 anys

Casal del 27 de juny al 29 de juliol de 9 a 16:30h amb menjador*
Casal del 27 de juny al 29 de juliol de 9 a 13h*
Casal del 27 de juny al 29 de juliol de 9 a 14h*

1 setmana casal de 9 a 16:30h amb menjador
1 setmana casal de 9 a 13h
1 setmana casal de 9 a 14h

Joves de 12 a 17 anys
Casal del 29 de juny al 22 de juliol de 9 a 13h*
1 setmana casal de 9 a 13h

* Possibilitat d’aplicar en base al preu establert, el 20% de descompte pel segon germà. S’aplicarà el 
descompte en les quotes mensuals a partir del segon germà (es calcularà la reducció del 20% a la 
quota més elevada). Els preus de les quotes inclouen totes les activitats i excursions de matí i 
de dia sencer fins les 16:30h. També inclouen la samarreta dels Casals!

Acampada Jove

12 a 17 anys
(2003-1998)

Dates: del 24 al 29 de juliol

Lloc: Campaments a Malgrat de Mar

Preu: 190€ (20% descompte 2n germà)

Setmana d'acampada a la costa del Maresme,  
plena d'activitats lúdiques com: paintball, 
caiack, pesca o snorkel i amb activitats 
comunitàries de reconeixement de l'entorn de 
Malgrat.

396€
198€
249€

92€
48€
59€

187€
56€

Preus serveis
Acollida de 8 a 9 del 27 de juny al 29 de juliol
Acollida de 8 a 9 una setmana
Acollida de 8 a 9 dia esporàdic
Menjador i tarda (de 13 a 16:30h) un dia esporàdic

55€
23€

4€
12€

descoberta

art


