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Al següent enllaç
trobareu la informació
més actualitzada sobre
les activitats d’estiu de
lleure i esportives
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Ripollet, com a petit món per als infants i adolescents
del nostre municipi, aposta per organitzar activitats
per als més joves durant l’estiu. I ho fa a través
d’entitats de lleure, associacions de famílies
d’alumnes de les escoles públiques, entitats
esportives i l’Ajuntament de Ripollet, coordinats en
la Comissió de Casals d’Estiu. Aquí teniu una petita
guia per a que les famílies pugueu informar-vos de les
activitats que es realitzaran.

Escola Esportiva 2019
—
Patronat Municipal
d’Esports
L’ Escola Esportiva del Patronat Municipal d’Esport és un casal esportiu organitzat per l’Ajuntament de Ripollet, on l’esport és el protagonista i on es desenvolupen fins a 15 activitats
diferents al llarg de la setmana. Segons l’activitat a realitzar i el grup d’edat a qui va dirigida,
es treballa amb jocs d’iniciació i preesportius.
L’activitat de la piscina és, per les dates, una de les activitats estrella del Casal.
Els objectius generals, entre d’altres, són desenvolupar la sociabilitat dels infants, fomentar
l’autonomia, respectar i afavorir el desenvolupament motor i psicomotor, introduir l’infant en
els diferents esports i desenvolupar el sentit més lúdic de l’esport.
Lloc de realització: poliesportiu i pavellons municipals
Dates: del 25 de juny a 26 de juliol de 2019
Adreçat a: infants i joves nascuts entre el 2005 i el 2014
Places disponibles: 300
Inscripcions: del 27 de maig al 14 de juny; de dilluns a divendres, de 8 a 21 h i dissabtes,
de 9 a 14 h, a la consergeria del Poliesportiu Municipal
Contacte: esports@ripollet.cat i 936 929 752
Preus
Matí (de 9.30 a 13.30 h)

Setmanal
52,50 € empadronats
56,70 € no empadronats

Sencer (5 setmanes)
178,50 € empadronats
192,60 € no empadronats

Observacions i descomptes
—El preu inclou un casquet de bany que s’haurà de dur obligatòriament tots els dies.
—Les famílies que inscriguin germans/es en el mateix període tindran una bonificació del
20% en cada inscripció.
—Un cop finalitzat el termini d’inscripcions, se n’admetran inscripcions en funció de la disponibilitat del servei.
Aquest campus no realitza activitats complementàries
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Casal d’estiu La Gresca
—
Centre d’Esplai La Gresca
La proposta educativa d’aquest casal d’estiu garanteix un lleure educatiu de qualitat i amb
professionals de l’educació al servei dels vostres infants i joves.
La Gresca proposa un casal amb activitats i sortides, sempre respectant l’infant i pensant en
ell. S’ofereixen sortides, piscina i espais on cada infant sempre escull en funció de les seves
motivacions.
Lloc de realització: Escola Tiana de la Riba
Dates: casal d’estiu, del 25 de juny a 26 de juliol de 2019; campaments joves, del 23 a 27 de
juliol; i colònies, del 29 al 31 de juliol
Adreçat a: infants i joves de 3 a 18 anys
Places disponibles: 180
Inscripcions: del 13 de maig a 14 de juny, al Centre Cívic de la Mancomunitat, al carrer de la
Nostra Senyora dels Àngels, 15, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, i dimarts i dimecres, de
16.30 a 19 h. Període de sol·licitud de beques promogudes per Fundesplai: del 13 al 20 de
maig
Contacte: esplai@lagresca.org i 936 913 675
Preus
Matí (de 9 a 13 h)

Setmanal
58 €
2n germà 50 €

Tot el dia (de 9 a 16.30 h,
menjador inclòs)

96 €
2n germà 88 €

Joves (de 9 a 13 h)

65 €
2n germà 60 €

Joves (de 9 a 14.30 h)

82 €
2n germà 77 €

Acollida (de 8 a 9 h)

Altres preus
Menjador i tarda (dia esporàdic)12€
Colònies 95 € cada infant
(20% de descompte
a partir del 2n germà)

20 €

Observacions i descomptes
—Tots els infants i joves marxen d’excursió fins a les 16.30 h, independentment de l’horari
que facin. El preu de la sortida està inclòs a la quota.
—Descomptes a partir del segon germà.
—La samarreta del Casal està inclosa en el preu.
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Activitats complementàries
—Excursions: sí (incloses en el preu de quota).
—Colònies: sí (no incloses en el preu de quota).

Campus EFB Ripollet
—
Escola de Futbol Base
Ripollet Asociación Deportiva
L’EFB Ripollet AD és un club de futbol que es centra en la formació de joves esportistes de la
nostra ciutat.
Per aquesta raó, el nostre campus està destinat a la tecnificació esportiva i més concretament a la pràctica del futbol, però posant èmfasi en valors cabdals de la nostra societat, com
ara la comunió entre els nens, el compromís, l’educació, el respecte, etc. Tot això, combinat
amb la pràctica del futbol.
El Campus també compta amb espais i activitats d’oci, com ara tallers i jocs de taula i d’aigua.
Lloc de realització: Camp Municipal Industrial
Dates: del 25 de juny a 26 de juliol de 2018
Adreçat a: infants de 5 a 14 anys
Places disponibles: 50, aproximadament
Inscripcions: del 15 de maig a 12 de juny, de 17 a 20.30 h, a les oficines de l’Escola de
Futbol Base Ripollet - Camp Industrial
Contacte: efbripollet@hotmail.es, 935 922 340 i 661 982 126
Preus
Matí (de 9 a 14 h, amb esmorzar inclòs)
Acollida (de 8 a 9 h)

Setmanal
70 €
10 €

Observacions i descomptes
—El segon germà tindrà un descompte del 25%.
Activitats complementàries
—Es realitzaran dues excursions, amb un preu unitari de 15 €.
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Casal d’estiu
—
Centre d’Esplai l’Estel
El Centre d’Esplai l’Estel és una entitat destinada a infants i joves de Ripollet que vetlla
per l’educació en el lleure. Treballa per a fomentar l’esperit crític i autocrític de les persones i per oferir un repertori d’activitats i recursos per gaudir d’un oci alternatiu i permetre
als infants i joves desenvolupar-se com a persones. Per a aquest motiu, segueix una
sèrie de valors basats en la coeducació, el pluralisme, el respecte, la presa de decisions
a través del consens, l’autogestió i el respecte al medi ambient.
Per aconseguir la cohesió del grup d’infants i l’acompliment dels nostres objectius, l’entitat treballa un únic eix d’animació durant tot el Casal. És per aquest motiu que no ofereix
inscripcions per setmanes.
Lloc de realització: Escola Anselm Clavé
Dates: del 25 de juny a 26 de juliol de 2019
Adreçat a: infants i joves d’entre 3 i 17 anys (escolaritzats)
Places disponibles: 100 (el Casal tindrà un total de 190 places, però 90 d’elles estan
reservades per als usuaris del Casal d’hivern)
Inscripcions: 9 i 10 de maig, de 17 a 20 h, al Centre Cultural
Contacte: casal.estiu.cee@gmail.com i 635 271 249
Preus
Matí (de 9 a 13 h)

Mensual
190 €
2n germà 130 €
3r germà 80 €

Tot el dia (de 9 a 16 h, menjador inclòs)

285 €
2n germà 225 €
3r germà 175 €

Acollida (de 8 a 9 h)

80 € / 4 € diaris

Observacions i descomptes
—Servei de menjador i tarda (de 13 a 16 h): 95 € mensuals / 5 € diaris.
Activitats complementàries
—Excursions: sí (activitat no inclosa al preu d’inscripció).
—Colònies: sí (activitat no inclosa al preu d’inscripció).
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L’escola Enric Tatché
va de festa
—
AMPA Escola Enric Tatché i Pol
Un casal diferent i divers, on els infants es divertiran descobrint les curiositats que s’amaguen
al nostre entorn, la natura i el medi ambient, el teatre, la dansa, la música, el joc i l’esport.
La dinàmica del Casal s’organitza a partir de gimcanes, de jocs d’aigua, de jocs tradicionals, d’activitats a la piscina, de castells inflables, de manualitats i –sobretot– d’imaginació i
de ganes de passar-ho bé entre tots, amb una proposta lúdica i educativa on s’estimula la
participació i la creativitat i es fomenta el treball en equip i la convivència, tot basant-nos en la
importància de gaudir junts del temps d’oci.
Lloc de realització: Escola Enric Tatché i Pol
Dates: del 25 de juny a 26 de juliol de 2019
Adreçat a: infants de 3 a 12 anys
Places disponibles: 125
Inscripcions: en línia, a través del web divertalia.cat, i els dies 2 i 3 de maig, de 15 a 17 h, a
la sala de l’AMPA de l’Escola Enric Tatché i Pol
Contacte: ampa.enric.tatche@gmail.com, 933 805 397 i 687 085 955
Preus
Matí (de 9 a 13 h)
Tot el dia (de 9 a 15 h,
menjador inclòs)

Setmanal
55 €
2n germà 52 €

Quinzenal
108 €
2n germà 102 €

Tot el Casal
261 €
2n germà 247 €

90 €

Acollida (de 8 a 9 h): gratuïta
Observacions i descomptes
—Descompte per germans.
—Servei menjador : 35 € setmanals / 7,5 € diaris.
Activitats complementàries
—Excursions: sí, incloses al preu.
—Nit de bivac a l’escola.
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Tennis Summer School
—
Club Tenis Ripollet
El Club Tenis Ripollet i la seva escola tenen com a una de les seves activitats durant tot l’any
la introducció i el desenvolupament del tenis entre els infants i joves.
A l’estiu oferim la nostra Summer School als nens de la nostra escola i a tots aquells infants
i joves de Ripollet que no fan aquest esport al llarg de l’any i que volen aprofitar l’estiu per
provar-lo i practicar-lo.
Durant el Casal, els infants faran les següents activitats:
—Tennis
—Anglès
—Jocs
—Piscina
—Manualitats
Lloc de realització: Poliesportiu Municipal
Dates: del 25 de juny a 26 de juliol de 2019
Adreçat a: infants i joves de 3 a 16 anys
Places disponibles: 140
Inscripcions: del 29 d’abril al 14 de juny, de 18.30 a 20 h, a l’oficina de l’entitat
(Poliesportiu Municipal)
Contacte: escola@clubtenisripollet.es i 654 525 711
Preus
Matí (de 9 a 13 h)
Migdia (de 9 a 15 h, menjador inclòs)
Tot el dia (de 9 a 17 h, menjador inclòs)
Acollida (de 8 a 9 h)

Setmanal
75 €

Quinzenal
145 €

Sencer (5 setmanes)
285 €

118 €*
90 €**

225 €*
170 €**

485 €*
348 €**

148 €*
121 €**

285 €*
230 €**

635 €*
498 €**

7€

Observacions i descomptes
—Descompte del 25 % al segon germà.
—Opció de catering* i carmanyola**.
—El preu inclou tres samarretes i un casquet de bany.
Aquest campus no realitza activitats complementàries
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V Campus de Bàsquet
BSGR
—
Bàsquet Sant Gabriel
L’estiu és una oportunitat per continuar amb l’educació i formació dels joves, i per fer-ho de
forma lúdica i diferent del treball que es realitza durant el curs escolar.
Amb l’experiència adquirida i el bagatge de l’èxit de les quatre edicions anteriors, l’esport, i en
aquest cas el bàsquet, pot ésser un mitjà adient per ocupar el temps lliure de l’estiu de forma
saludable, esportiva i formativa. Tot això, a banda de poder seguir treballant els objectius
tècnics, tàctics i actitudinals propis de l’Escola de Bàsquet.
El BSGR és l’escola de bàsquet del poble. Amb 18 equips i més de 180 practicants, ha esdevingut una referència en la utilització del bàsquet com a eina formativa de nens i nenes, així
com una entitat indispensable per entendre l’auge del nostre esport a la ciutat, a la qual està
estretament vinculada.
Lloc de realització: Col·legi Sant Gabriel, Pavelló Francesc Barneda i Piscina Municipal
Dates: de l’1 a 26 de juliol de 2019
Adreçat a: infants i joves nascuts entre el 2003 i el 2015
Places disponibles: limitades
Inscripcions: en línia, a www.bsgr.org/campus; presencialment, de dilluns a divendres,
de 17.30 a 20 h (cal demanar cita per telèfon o Whatsapp al 672 191 547), al Col·legi Sant
Gabriel
Contacte: coordinacio@bsgr.org i 672 191 547
Preus
Matí (de 9 a 14 h)

Setmanal
80 €

Quinzenal
145 €

Sencer (4 setmanes)
290 €

Acollida (de 8 a 9 h): 3,5 € diaris
Observacions i descomptes
—Descompte del 10% per cada germà/na.
Aquest campus no realitza activitats complementàries
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Casal d’Estiu Escola
Els Pinetons
—
AFA Els Pinetons
El Casal d’Estiu de l’Escola Els Pinetons, i gestionat per l’AFA, té com a eix temàtic el món de
l’art. L’art com a fil conductor dels processos d’aprenentatge i descoberta d’un mateix, de la
relació amb els altres i del món que ens envolta. L’art d’observar, de contemplar, de meravellar-se, d’admirar, d’inspirar-se i d’aprendre a mirar. L’art d’investigar, d’experimentar i de crear
mitjançant el joc.
Així, viatjarem per diferents etapes i corrents artístiques per conèixer la varietat de tècniques
que ens ofereix l’art. Les propostes previstes seran variades: des de les relacionades amb
alguns artistes i obres d’art a jocs al pati, jocs d’aigua i sortides per a visitar diferents llocs
artístics fora i dins de Ripollet... i també la Piscina Municipal!
Lloc de realització: Escola Els Pinetons
Dates: de 25 de juny a 26 de juliol de 2019
Adreçat a: de P3 a 6è
Places disponibles: 200
Inscripcions:
—Socis de l’AFA: preinscripció telemàtica, del 24 d’abril a 10 de maig; inscripcions i pagament, 27 i 31 de maig, de 16 a 18 h, al menjador de l’escola.
—No socis: preinscripció telemàtica, del 13 a 17 de maig; inscripcions i pagament, 3 i 4 de
juny, de 16 a 18 h, al menjador de l’escola.
Contacte: casalpinetons@gmail.com i 607 837 863
Preus
Matí (de 9 a 13.30 h)
Tot el dia (de 9 a 16.30 h, menjador inclòs)
Acollida (de 7.45 a 9 h)

Setmanal
65 €
115 €
15 €

Observacions i descomptes
—Opció menjador + tarda (de 13.30 a 16.30 h) = 50 € setmanals.
—Descompte a altres germans per setmana: 45 €.
—Descompte del 5% al Casal (tres setmanes).
—Descompte del 7,5% al Casal (quatre setmanes).
—Descompte del 10% al Casal (cinc setmanes).
Activitats complementàries
—Excursions: sí (preu inclòs en la quota).
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Casal Esportiu
Futbol Sala Ripollet
—
Associació Futbol Sala Ripollet
Aquest casal està dirigit a infants com a proposta lúdica i educativa per a les vacances d’estiu. Inclou una programació d’activitats adequades a les edats, i centrada, principalment, en
la pràctica del futbol sala, a més de tallers, activitats de descoberta de l’entorn, piscina, jocs i
altres esports.
Lloc de realització: Escola Josep M. Ginesta
Dates: del 25 de juny a 26 de juliol de 2019
Adreçat a: infants i joves de 4 a 15 anys
Places disponibles: 120
Inscripcions: a partir del 21 de maig, dilluns i dimecres, de 17 a 20 h, a les oficines del Futbol Sala Ripollet (Pavelló Joan Creus)
Contacte: nereoruj@gmail.com i 618 58 04 70
Preus
Matí (de 9 a 13 h)

Setmanal
60 €

Quinzenal
120 €

Sencer (5 setmanes)
250 €

Acollida (de 8 a 9 h): 1,5 € diari

30 €

Observacions i descomptes
—Descompte de 50 € al segon germà, en les inscripcions de campus sencer.
Aquest campus no realitza activitats complementàries
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Casal “Farem
riure l’estiu”
—
AMPA Gassó i Vidal

AMPA GASSÓ I VIDAL

S’ofereix als infants d’entre 3 i 12 anys una proposta i una experiència on ells són els veritables protagonistes.
Aquest casal ha de ser una experiència única, irrepetible i extraordinària, a més a més
d’emocionant, enriquidora i plena d’aprenentatges. Els infants podran gaudir, així, de moltes
i diferents activitats lúdiques i creatives, aventures i vivències, amics i companys... que els
possibilitaran créixer, descobrir, compartir i aprendre divertint-se.
Lloc de realització: Escola Gassó i Vidal
Dates: del 25 de juny a 26 de juliol de 2019
Adreçat a: de P3 a 6è
Places disponibles: 70
Inscripcions: 20 i 21 de maig, de 17.30 a 18.30 h, a l’Escola Gassó i Vidal;
en línia o per correu electrònic, del 22 de maig a 30 de juny
Contacte: casalgasso@gmail.com i 659 717 703
Preus
Matí (de 9 a 13 h)

Setmanal
55 €

Sencer
250 €

90 €

425 €

15 €

50 €

Tot el dia (de 9 a 17 h, menjador inclòs)
Acollida (de 8 a 9 h)
Acollida (de 17 a 18 h)
15 €
50 €
Observacions i descomptes
—Acollida: 3 € / hora.
—Descomptes: 5% si es fa el Casal sencer; 10 % pel primer germà; 15 % pel segon germà.
Activitats complementàries
—Excursions: sí (preu inclòs en la quota).
—Colònies: sí (depenent del volum de participants).
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Escola d’Estiu
CF Ripollet
—
Club de Futbol Ripollet
A l’Escola d’Estiu CF Ripollet, en la qual participaran infants de 5 a 14 anys, es realitzaran
activitats lúdiques i esportives, amb el futbol com a activitat central, a banda de jocs, tallers i
piscina.
Lloc de realització: Camp de futbol municipal
Dates: del 25 de juny al 19 de juliol de 2019
Adreçat a: infants i joves de 5 a 14 anys
Places disponibles: 150
Inscripcions: del 2 de maig a 1 de juny, de dilluns a divendres, de 18.30 a 20 h, a les oficines del CF Ripollet
Contacte: cfripollet@gmail.com i 930 233 932 (en horati de tarda)
Preus
Matí (de 9 a 13 h)

Setmanal
60 €

Quinzenal
110 €

Sencer
200 €

Acollida (de 8.30 a 9 h):
a concretar amb l’entitat organitzadora.
Descomptes
—10 € en el 2n germà i gratuït en el 3r.
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Normativa
d’inscripcions
als casals d’estiu
Requisits d’accés
—La inscripció s’ha de realitzar en la forma (presencialment o telemàtica) i
horaris que determini l’entitat organitzadora.
—Només podrà formalitzar la inscripció el pare, mare, tutor/a legal o familiar. En cas que no puguin aassistir presencialment a la inscripció, hauran
d’omplir una autorització a la persona que la formalitzi. No es podrà inscriure més d’una família per persona autoritzada. En cas de necessitat,
cal consultar-ho amb l’entitat organitzadora.
—L’accés a les inscripcions serà per estricte ordre d’arribada o de sol·licitud,
en cas que es faci en línia. Per a la inscripció presencial, no és permés
guardar tanda, adjudicar números o preestablir un ordre. Tot i així, si es
dona el cas, l’entitat organitzadora dels casals no es farà càrrec de com
les persones de la cua hagin establert l’ordre de la fila.
—En cas que no hi hagi places disponibles en el moment de la inscripció,
l’entitat podrà establir un llista d’espera.
—Cada entitat podrà establir criteris de prioritat d’accés als seus socis o
infants adscrits al seu centre escolar (en el cas de les AMPA) o entitat.
—Si algú s’emporta una fitxa d’inscripció perquè l’empleni una tercera persona, la plaça no quedarà reservada fins que es faci entrega efectiva de
la fitxa correctament emplenada i amb tota la documentació necessària.
—Els infants i joves amb necessitats educatives de suport específic (NESE)
hauran de facilitar el certificat de l’escola de referència conforme tenen
necessitat d’una persona vetlladora en el moment de fer la inscripció.
—Tots els infants i joves han de disposar de la targeta del Servei Català de
la Salut en el moment de fer la inscripció.
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Documentació necessària
Per a formalitzar la inscripció, és imprescindible el pagament de la quota i el lliurament de la
següent documentació:
—Fitxa d’inscripció al casal d’estiu de lleure i/o esportiu en què es vulgui participar per cada
infant o jove que s’inscrigui, emplenada i signada (consulteu a l’entitat organitzadora).
—Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.
—Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal que signi l’autorització.
—Una fotografia de carnet de l’infant o jove (a determinar amb l’entitat gestora).
—Full d’ajut familiar de Serveis Socials, si és el cas.
—En cas que hi hagi documents jurídics a tenir en compte, cal adjuntar-ne una fotocòpia amb
la inscripció. En cas que no es presentin, l’entitat no es fa responsable de les conseqüències
que se’n puguin derivar.
Ajuts econòmics
—L’Ajuntament de Ripollet, a través del Departament de Serveis Socials, ofereix ajuts econòmics individuals dirigits a famílies que tinguin dificultats per fer front al cost que suposa la
participació dels seus fills i filles a algun casal d’estiu organitzat dins la Comissió de Casals
d’Estiu i Campus Esportius de Ripollet.
—Per accedir a aquests ajuts caldrà concertar visita a les oficines de Drets Socials Bàsics, del
23 d’abril a 17 de maig, i s’hauran de presentar a l’entrevista de valoració amb la documentació que se’ls demanarà en el moment en què concertin cita prèvia.
Drets Socials Bàsics
de l’Ajuntament de Ripollet
C. de Can Masachs, 18-20
Tel. 935 046 007
Horari d’atenció de l’equipament
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dimarts, de 15 a 18.30 h.
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“Ningú s’educa a ell
mateix, les persones
s’eduquen entre si,
mediatitzades pel món”
—Paulo Freire
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