CASALS
D’ESTIU
salt 2019

LLEURE
LUDOFEELING

Durant aquest estiu l’eix central de les activitats seran les emocions. Sikona – sabubona,
en un idioma africà vol dir «et veig, et reconec i ets important per a mi». Jugarem a
emocionar-nos i prepararem dinàmiques i activitats de joc al voltant de les emocions.
També treballarem el tema del menjar saludable com a font de benestar i per saber
identificar quins aliments són els més òptims per a un bon desenvolupament. Ho farem
mitjançant el programa de «Menjar sa, tot és començar», en el qual proposarem jocs i
dinàmiques on els nens i nenes aprendran a preparar esmorzars i receptes divertides
amb fruites i verdures.
Durada: les persones interessades es podran apuntar per setmanes, en els següents
grups:
- Grup 1: del dimarts 25 al divendres 28 de juny
- Grup 2: del dilluns 1 al divendres 5 de juliol
- Grup 3: del dilluns 8 al divendres 12 de juliol
- Grup 4: del dilluns 15 al divendres 19 de juliol
- Grup 5: els dies 22, 23 i 24 de juliol (tres dies només per a nens i nenes de 10 a 14 anys)
Inscripcions: a la ludoteca, a partir del dimarts 23 d’abril fins al dimecres 8 de maig
Lloc i hora: Ludoteca de Salt Les Bernardes, dimarts i dijous de les 9.15 a les 12 h i de
dilluns a divendres de les 15.15 a les 16.45 h
Públic: adreçat a tots els nens i nenes d’entre 5 i 14 anys
Organitza: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària · tel. 972 24 52 33 · ludo.salt@gencat.cat
Més informació: aquest any es reservaran algunes places per a nens i nenes que no han
estat inscrits a la ludoteca durant l’any.

CASAL MUNICIPAL DE LLEURE

Casal en el què es realitzaran jocs en totes les seves modalitats, cançons, danses,
manualitats, sortides a llocs d’interès del municipi i piscina, tot dinamitzat en relació a un
eix d’animació. Les activitats es realitzaran a l’Escola del Pla (torn de juny – juliol), al Pavelló
Municipal d’Esports (agost - setembre), a la piscina i altres instal·lacions municipals. Els
dinars es serviran al menjador de l’Escola del Pla.
Dies:
1r torn - del 25 al 28 de juny		
7e torn - del 5 al 9 d’agost
2n torn - del 1 al 5 de juliol		
8e torn - del 12 al 16 d’agost (15 festiu)
3r torn - del 8 al 12 de juliol		
9e torn - del 19 al 23 d’agost
4t torn - del 15 al 19 de juliol		
10e torn - del 26 al 30 d’agost
5e torn - del 22 al 26 de juliol (25 festiu)
11e torn - del 2 al 6 de setembre
6e torn - del 29 al 2 d’agost
Inscripcions: per internet: del 22 d’abril al 17 de maig al web www.salt.cat o presencials
del 6 al 17 de maig a l’Estació Jove de Salt (pg. Països Catalans, s/n, matins de 9 a 14 h i
tarda de dilluns 6 de maig fins les 16 h)
Públic: per a infants de P3 fins a 3er de primària (nascuts entre els anys 2015 i 2010).
Preu: de 8 a 9 h (acollida) - 10 €
de 9 a 13 h - 35 €
de 9 a 15 h (amb dinar) - 75 €
de 9 a 17 h (amb dinar) - 90 €
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h - 55 €
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt · tel. 972 40 50 07 ·
casalestiu@salt.cat · www.salt.cat
Més informació: documentació necessària, pagament, condicions i bonificacions a
www.salt.cat

L’ESTIU A LA FÀBRICA JOVE

Des de La Fàbrica Jove volem treballar l’art a través d’activitats lúdiques. Per això, t’oferim
un juliol ple d’experiències, sortides i tallers perquè no et quedis a casa!
Dia: del dilluns 1 al divendres 26 de juliol
Inscripcions: del dilluns 3 al divendres 21 de juny, de les 16 a les 18 h
Lloc i hora: La Fàbrica Jove, de les 16.30 a les 19.30 h
Públic:
joves d’entre 12 i 14 anys: dilluns, dimecres i divendres, de les 16.30 a les 19.30 h
joves d’entre 15 i 18 anys: dimarts, dijous i divendres, de les 16.30 a les 19.30 h
Preu: 10 €
Organitza: La Fàbrica Jove · tel. 972 24 65 76 · fabricajove@salt.cat · c/ Manuel de Falla, 26

CASAL D’ESTIU mr.DANCE

Al casal d’estiu de l’Escola de Ball mr. DANCE aprendrem a ballar diferents estils de
música amb professors especialistes de cada disciplina.
Les classes de ball les complementarem amb jocs i activitats esportives, manualitats,
sortides a la piscina i una excursió.
A més a més, al final de cada setmana farem una representació a les famílies.
Dia: del dilluns 8 al dimecres 31 de juliol
Inscripcions: ja obertes. A l’Escola de Ball mr.DANCE, c/Pla de Salt 12-14, data límit el
dissabte 15 de juny, horari d’atenció al públic de les 17 a les 21h
Lloc i hora: Escola de Ball mr.DANCE, de dilluns a divendres de les 9 a les 13 h
Públic: nens i nenes d’entre 7 i 12 anys
Preu: 1 setmana: 90 €
2 setmanes: 170 €
3 setmanes: 245 €
Tot el mes: 290 €
1/2 setmana: 50 €
Organitza: Escola de Ball mr.DANCE · tel. 665 60 16 47 · info@mrdancegirona.com ·
www.mrdancegirona.com

ANGLÈS

ON STAGE... IT’S SHOW TIME!

Casalet per a mainada d’entre 3 i 12 anys, on aprendrem a interactuar sobre un escenari.
Explorarem la nostra imaginació i millorarem les nostres habilitats comunicatives.
Espectacle, teatre, cinema, música, dansa, maquillatge, disfresses i... molta diversió.
Dia: del dimarts 25 de juny al dimecres 31 de juliol
Inscripcions: del dimecres 1 de maig al dijous 20 de juny
Lloc i hora: Anglo School al c/Manuel de Falla 30, Salt, de les 9 a les 13 h
Públic: nens i nenes d’entre 3 i 12 anys
Preu: 1 setmana: 60 € 2 setmanes: 110 € 3 setmanes: 155 €
4 setmanes: 200 € 5 setmanes: 250 €
Organitza: Anglo School Salt · tel. 972 24 27 80 (Núria Esparch) · info@angloschool.cat

FUN WEEK CASAL EN ANGLÈS

Casal en anglès per a nens i nenes d’entre 3 i 10 anys, organitzat per setmanes temàtiques.
Els alumnes aprendran i passaran una bona estona amb l’hora del conte, jocs, activitats,
manualitats, etc.
Els alumnes estaran distribuïts en grups per franges d’edat, per tal de poder adaptar els
continguts a cada etapa. A més, els grups són d’un màxim de 10 nens a fi d’assegurar la
bona interacció amb el professor i entre els companys.
Del dimarts 25 al divendres 28 de juny · viuran moltes aventures amb Treasure Hunters!
Del dilluns 1 al divendres 5 de juliol · compartiran activitats amb uns Monsters ben
especials!
Del dilluns 8 al divendres 12 de juliol · viatjaran a la muntanya per viure un munt
d’aventures amb les Mountain Adventures!
Del dilluns 15 al divendres 19 de juliol · passaran una molt bona estona al camp amb
Farmyard!
Del dilluns 22 al divendres 26 de juliol (dia 25 festiu) · s’endinsaran al fons del mar per
viure aventures i conèixer criatures meravelloses amb Under the Sea!

Del dilluns 2 al divendres 6 de setembre · passaran una setmana molt divertida amb la
Fun Week Sweets!
Inscripcions: a partir del dimarts 23 d’abril a través del c/e salt@kidsandus.es o trucant
al telf. 872 02 51 67
Lloc i hora: Kids&Us Salt, c/ Francesc Macià, 61. Horari de les 9 a les 13 h (servei
d’acollida gratuït de les 8 a les 9 h i de les 13 a les 14 h)
Públic: nens i nenes d’entre 3 i 10 anys
Preu: 85 € (alumnes) i 90 € (no alumnes)
Organitza: Kids&Us Salt · tel. 872 02 51 67 · salt@kidsandus.es · http://salt.kidsandus.es

CULTURA¯ART
ESTIU ARTÍSTIC

Espai per a nens i nenes d’entre 6 i 13 anys en grups reduïts, on estimularem les seves
facultats creatives, perceptives, visuals i manuals.
Farem dibuix com ara manga, còmic, paisatges, etc; aprendrem diferents tècniques de
pintura: pastels, acrílic, aquarel·les, etc; farem manualitats, treballarem amb fang, jocs
d’interior, etc.
I també ens introduirem en el món digital i dibuixarem per ordinador amb la tauleta
gràfica, Photoshop, etc.
Dia: del dimarts 25 de juny al dimecres 31 de juliol
Inscripcions: a partir del dimecres 1 de maig fins a emplenar grup
Lloc i hora: de les 9 a les 13 h
Públic: nens i nenes d’entre 6 i 13 anys
Preu: 100 € la quinzena, i 60 € la setmana
Organitza: Escola d’Art Paco Morgado · tel. 606 68 08 04 · escolapacomorgado@hotmail.es
Dades d’interès: places limitades fins a emplenar grup.

STAGE DE FORMACIÓ DE DANSA
CONTEMPORÀNIA
Stage de formació de dansa contemporània per a joves. Tres classes diàries de base tècnica/
ballet i dansa contemporània amb diferents professors.
Dia: del dilluns 1 al divendres 5 de juliol
Inscripcions: ja obertes. Oferta preu especial 130 € per inscripcions abans del divendres 31 de maig
Lloc i hora: Escola de Dansa Nou Espiral. De dilluns a divendres, de les 9 a les 13 h
Públic: joves
Preu: 150 €
Organitza: Escola de Dansa Nou Espiral · tel. 972 24 29 99 - 629 30 21 94 ·
info@nouespiral.cat · www.nouespiral.cat · c/ Pau Casals, 2-4

CASAL CREATIU DE DANSA MUSICAL
Casal de creació d’un musical. Classes de dansa creativa, dansa moderna, teatre,
maquillatge, manualitats, etc.
Dia: del dilluns 1 al divendres 12 de juliol
Inscripcions: ja obertes. Places limitades per ordre d’inscripció. Data límit el divendres 21
de juny
Lloc i hora: Escola de Dansa Nou Espiral. De dilluns a divendres, de les 9 a les 13 h
Públic: nens i nenes d’entre 8 i 12 anys
Preu: 1 setmana: 90 € · 2 setmanes: 160 €
Organitza: Escola de Dansa Nou Espiral · tel. 972 24 29 99 - 629 30 21 94 ·
info@nouespiral.cat · www.nouespiral.cat · c/ Pau Casals, 2-4

MUSICAL ZETA

L’ERAM Zeta obre les portes a les arts escèniques per als joves!
L’objectiu d’aquestes dues setmanes serà crear i executar un musical. Ho farem
conjuntament amb l’equip del curs de Cinema, per tal d’aconseguir rodar el musical que
nosaltres farem.
Vine i viu en primera persona els dos costats d’un rodatge; sigues protagonista i treballa de

la mà amb l’equip de gravació!
Durada: del dilluns 1 al divendres 12 de juliol
Inscripcions: www.eramzeta.com
Lloc i hora: Escola ERAM de les 9 a les 13.30 h
Públic: joves d’entre 13 i 17 anys
Preu: 180 € les 2 setmanes
Organitza: ERAM Zeta · info@eramzeta.com · www.eramzeta.com

CINEMA

Durant aquest curs de dues setmanes, treballarem de costat amb el grup de Musical Zeta,
que seran els encarregats de preparar i executar la posada en escena del musical que
nosaltres rodarem.
Alternarem conceptes tècnics entre l’aula i el plató perquè cada participant vagi
desenvolupant habilitats amb la càmera. Us acompanyaran en tot moment un equip de
professionals en actiu que us donaran les pautes i els consells necessaris per aconseguir
els objectius desitjats.
Durada: del dilluns 1 al divendres 12 de juliol
Inscripcions: www.eramzeta.com
Lloc i hora: Escola ERAM de les 9 a les 13.30 h
Públic: joves d’entre 13 i 17 anys
Preu: 180 € les 2 setmanes
Organitza: ERAM Zeta · info@eramzeta.com · www.eramzeta.com

CURS FOTOGRAFIA 1

Curs d’una setmana per esprémer al màxim la teva càmera de fotos! Adreçat a joves
novells o amb un cert grau de coneixement en el món de la fotografia. Aprendrem com
treballar amb els modes manuals i semiautomàtics, a compondre imatges, a retocar amb
l’ordinador i molt més!
Durada: del dilluns 15 al divendres 19 de juliol
Inscripcions: www.eramzeta.com

Lloc i hora: Escola ERAM de les 9.30 a les 13.30 h
Públic: joves d’entre 13 i 17 anys
Preu: 90 € / setmana
Organitza: ERAM Zeta · info@eramzeta.com · www.eramzeta.com

CURS FOTOGRAFIA 2

Aquesta setmana es farà èmfasi en la creativitat, en la llum artificial i sobretot en les
possibilitats que ens obre el món de la postproducció digital. Aprendrem a compondre
imatges amb la llum i a expressar-nos amb ella. Tocarem esquemes d’il·lluminació artificial,
i ens centrarem en com buscar la inspiració amb originalitat.
Durada: del dilluns 22 al divendres 26 de juliol
Inscripcions: www.eramzeta.com
Lloc i hora: Escola ERAM de les 9.30 a les 13.30 h
Públic: joves d’entre 13 i 17 anys
Preu: 90 € / setmana
Organitza: ERAM Zeta · info@eramzeta.com · www.eramzeta.com

ESPORTS
CASAL DE TENNIS

Activitats de tennis en grup i exercicis físics i lúdics.
Dia: del dimarts 25 de juny al divendres 2 d’agost, i del dilluns 26 d’agost al dimarts 10 de
setembre
Inscripcions: obertes a partir del dimarts 23 d’abril
Lloc i hora: Coma Cros (Tennis) de les 9 a les 13 h, de les 9 a les 15 h i de les 9 a les 17 h
(horari en funció del grup)
Públic: entre 4 i 16 anys
Preu: 95 € (a consultar a l’oficina per a més informació, C.T Salt, de les 11 a les 19 h)
Organitza: Club Tennis Salt · tel. 615 36 43 41 (Alan Abrami)

TECNISALT BÀSKET 2019

Entrenaments d’estiu per a realitzar l’activitat de bàsquet. Es farà iniciació al bàsquet
amb aquells participants que no hagin jugat mai o poc a bàsquet, i tecnificació amb
els que juguen habitualment en equips. També es combinarà amb piscina diària i
competicions individuals i per equips, i es donarà esmorzar i berenar cada dia.
Els monitors són entrenadors del CB Salt, i es comptarà puntualment amb entrenadors
convidats i alguna visita d’algun entrenador/a i/o jugador/a d’alt nivell.
Inscripcions: fins el 10 de juny. Les inscripcions es poden fer via e-mail o a les oficines
del Club Bàsquet Salt, situades al pavelló municipal d’esports.
Dia: del 25 de juny al 19 de juliol, de dilluns a divendres
Lloc i hora: de les 9 a les 13 h al Col·legi Pompeu Fabra de Salt i piscina municipal de Salt.
De les 15 a les 17.30 h al pavelló municipal d’esports de Salt i piscina municipal de Salt.
Públic: nois i noies nascuts/des entre 2003 i 2011
Preu:
Jornada completa:
una setmana: 50 €
dues setmanes: 95 €
tres setmanes: 135 €
quatres setmanes: 170 €
Només matins: 40 € a la setmana
Només tardes: 35 € a la setmana
Organitza: Club Bàsquet Salt · tel. 664 33 07 28 (Marc Sampere) ·
tecnisaltbasket.cbsalt@gmail.com
Dades d’interès: es pot participar per setmanes, continues o alternades. Hi hauran alguns
entrenaments i/o activitats impartides en anglès. Servei d’acollida a partir de les 8.30 h

CAMPUS ESPORTIU ESTIU 2019
UESPORTS SALT PISCINA MUNICIPAL
Campus esportiu i lúdic on es combina el lleure amb la cultura, la iniciació esportiva, les
sortides, els esports d’aventura i el coneixement de l’entorn.

Dia: del dimarts 25 de juny al divendres 26 de juliol (5 setmanes)
Inscripcions: a partir del dijous 2 de maig
Lloc i hora: a la recepció de la piscina municipal de Salt, a partir de les 9 h
Públic: nens i nenes d’entre 3 i 14 anys
Preu: per setmanes (d’una mínim fins a cinc màxim). El preu varia en funció de si els pares,
mares o tutors/es són abonats/des cas en què s’aplica un descompte en el preu.
Organitza: UESPORTS Salt Piscina Municipal · Xavier Pilfarré Abella · x.pilfarre@ufec.cat ·
www.uesports.cat/ca/centre-salt.html

CASAL MUNICIPAL ESPORTIU
TER¯AVENTURA

Casal en el què es realitzen jocs d’iniciació esportiva, esports d’equip, esports individuals, piscina,
piragüisme, orientació, coneixement de Salt, del seu territori i del seu entorn natural.
Les activitats es realitzaran al Pavelló Municipal d’Esports, a la piscina i altres instal·lacions
municipals. Els dinars es serviran al menjador de l’Escola El Pla.
Dies:
1r torn - del 25 al 28 de juny		
7e torn - del 5 al 9 d’agost
2n torn - del 1 al 5 de juliol		
8e torn - del 12 al 16 d’agost (15 festiu)
3r torn - del 8 al 12 de juliol		
9e torn - del 19 al 23 d’agost
4t torn - del 15 al 19 de juliol		
10e torn - del 26 al 30 d’agost
5e torn - del 22 al 26 de juliol (25 festiu)
11e torn - del 2 al 6 de setembre
6e torn - del 29 al 2 d’agost
Inscripcions: per internet: del 22 d’abril al 17 de maig al web www.salt.cat o presencials
del 6 al 17 de maig a l’Estació Jove de Salt (pg. Països Catalans, s/n, matins de 9 a 14 h i
tarda de dilluns 6 de maig fins les 16 h)
Públic: per a infants i joves de 1er de primària a 2on d’Eso(nascuts entre els anys 2012 i 2005).
Preus: de 8 a 9 h (acollida) - 10 €		
de 9 a 13 h - 35 €
de 9 a 15 h (amb dinar) - 75 €
de 9 a 17 h (amb dinar) - 90 €
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h - 55 €
Organitza: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt · 972 40 50 07 · casalestiu@salt.cat

Més informació: documentació necessària, pagament, condicions i bonificacions a
www.salt.cat
Els joves de 6è fins a 2on d’ESO (nascuts entre 2005 i 2008) hauran de portar la seva
pròpia bicicleta i casc.

CASAL D’ESTIU’19

La U.E.Comacros organitza aquesta temporada el casal de futbol d’estiu que té com
objectiu principal l’aprenentatge i el perfeccionament dels fonaments bàsics tècnics i
tàctics del joc, tant individuals com col·lectius, d’una manera lúdica i divertida.
Dia: del dilluns 1 de juliol al divendres 2 d’agost. De dilluns a divendres, de les 9 a les 13.30 h
Inscripcions: des del dijous 2 de maig fins al divendres 21 de juny
Lloc i hora: Camp municipal de les Guixeres Coma Cros, de les 9 a les 13.30 h
Públic: nens i nenes d’entre 8 i 15 anys
Preu: 195 € (5 setmanes). Opció de realitzar inscripcions per setmanes.
Organitza: Unió Esportiva Coma Cros · tel. 653 26 78 57 (Dan Garcia) · dan@uecomacros.cat

INICIACIÓ AL PIRAGÜISME

Des del Club Piragüisme Salt – Ter s’anima als nens i nenes, nois i noies de Salt a iniciarse al piragüisme d’aigües braves a través d’un casal d’estiu. Si t’agraden les emocions
fortes i si estàs a punt per viure una aventura, aquest és el teu casal.
L’activitat es durà a terme en la major part dels dies al Parc d’Aigües Braves de la Pilastra,
on s’organitzaran activitats per aprendre a navegar en aigües tranquil·les primer, i en els
ràpids un cop domineu el vostre caiac. També aprendrem tècniques de rescat, primers
auxilis i farem jocs d’orientació a més d’una cursa d’inflables. El test final dels participants
al casal, per a aquells que ho vulguin, serà el de participar al Descens Popular del Ter de
la Festa Major, des del restaurant La Barca de Bescanó fins a Fontajau.
Durada: del dilluns 8 al diumenge 14 de juliol i del dilluns 15 al diumenge 21 de juliol
Inscripcions: a través del correu electrònic salt-ter@salt-ter.net
Lloc i hora: Local del Club Piragüisme Salt-Ter (c/ Miquel Martí i Pol, 10), de les 16 a les 20 h
Públic: nens, nenes, nois i noies d’entre 9 i 16 anys

Preu: 100 €/ setmana, 180 €/ dues setmanes
Organitza: Club Piragüisme Salt-Ter · tel. 680 30 99 00 · 626 19 84 98 · salt-ter@salt-ter.net
Més informació: es separaran els participants per edats 9 - 12 i 13 - 16 anys

TECNOLOGIES
STOP ¯ MOTION

Aquest estiu els nostres alumnes realitzaran el 6è curt fet a EduTIC amb la tècnica
d’animació STOP-MOTION. Durant la creació dels STOP-MOTION els alumnes aprendran a
organitzar la informació a l’ordinador i a Google Drive, a utilitzar editors de vídeo, a crear
una història a través d’un guió, a realitzar l’storyboard per tal de poder fer les fotografies, etc.
Dia: del dilluns 1 de juliol al divendres 12 de juliol
Inscripcions: per formalitzar la inscripció trieu TALLERS D’ESTIU 1,2,3 o 4 i envieu-nos un
WhatsApp al 606 22 07 88 o un correu electrònic a pregunta@edutic.cat, indicant juntament
amb les opcions escollides, el nom complert de l’alumne, nom complert i DNI del pare, mare
o tutor/a i l’adreça familiar
Lloc i hora: EduTic acadèmia c/Major, 127 Salt, de les 9 a les 12 h
Públic: nens i nenes d’entre 7 i 12 anys. Els grups són reduïts, amb un mínim de 4 i un
màxim de 6 alumnes per grup, depenent de les necessitats dels alumnes
Preu: 65 €
Organitza: EduTIC acadèmia - Glòria Tatiana García Bernal · tel. 606 22 07 88 (WhatsApp)·
pregunta@edutic.cat
Més informació: a http://edutic.cat/estiu-2019-tallers-*tic-i-reforc/

CAMPUS ESTIU TECHKIDS 2019

Aquest any el campus d’estiu Techkids es converteix en el CRIF (Centre de Recerca i Invents
Futurs). Vols viure una experiència vital? Descobrir el món de la imatge, els videojocs i el
cinema?
Setmana a setmana i junts, resoldrem els problemes més estrambòtics amb les solucions

més originals que et puguis imaginar!
Durada: del dilluns 1 al divendres 26 de juliol
Inscripcions: www.eramzeta.com
Lloc i hora: Escola ERAM, de dilluns a divendres, de les 9.30 a les 13.30 h
Públic: nens i nenes d’entre 6 i 12 anys
Preu: 90 € / setmana
Organitza: ERAM Zeta · info@eramzeta.com · www.eramzeta.com

DISSENY 3D I REALITAT
AUGMENTADA
La realitat augmentada ha entrat de ple en les nostres vides. Nosaltres proposem als
alumnes la creació dels seus propis personatges de 3D amb Sketchup i associar-los
després a una marca; per aconseguir així a través de l’aplicació Augment la visualització a la
realitat des d’un dispositiu mòbil.
Dia: del dilluns 15 de juliol al divendres 26 de juliol
Inscripcions: per formalitzar la inscripció trieu TALLERS D’ESTIU 1,2,3 o 4 i envieu-nos
un WhatsApp al 606 22 07 88 o un correu electrònic a pregunta@edutic.cat, indicant
juntament amb les opcions escollides, el nom complert de l’alumne, nom complert i DNI
del pare, mare o tutor/a i l’adreça familiar.
Lloc i hora: EduTic acadèmia c/Major, 127 Salt, de les 9 a les 12 h
Públic: nens i nenes d’entre 7 i 12 anys. Els grups són reduïts, amb un mínim de 4 i un
màxim de 6 alumnes per grup, depenent de les necessitats dels alumnes.
Preu: 65 €
Organitza: EduTIC acadèmia - Glòria Tatiana García Bernal · tel. 606 22 07 88 (WhatsApp) ·
pregunta@edutic.cat
Més informació: a http://edutic.cat/estiu-2019-tallers-*tic-i-reforc/

DISSENY GRÀFIC

Curs orientat al guiatge pràctic perquè els participants puguin introduir-se en els
fonaments del disseny de manera significativa. Aprendrem les pautes generals

per compondre imatges i textos de manera integrada, tot buscant un resultat estètic.
Treballarem les formes, els espais, i les tipografies amb els coneguts programes (referents
en el sector) d’Adobe com Photoshop i Illustrator.
Durada: del dilluns 22 al divendres 26 de juliol
Inscripcions: www.eramzeta.com
Lloc i hora: Escola ERAM de les 9.30 a les 13.30 h
Públic: joves d’entre 13 i 17 anys
Preu: 90 € / setmana
Organitza: ERAM Zeta · info@eramzeta.com · www.eramzeta.com

PROGRAMACIÓ D’APLICACIONS AMB
MIT APP INVENTOR
Estem envoltats d’aplicacions que ens ajuden a comunicar-nos, a transmetre informació, a
divertir-nos, a aprendre, etc. Els nostres alumnes aprendran les bases per poder programar
una petita aplicació per al mòbil, interactuant amb el sensor de veu, la geolocalització, etc.
Els alumnes primer aprendran a crear una calculadora per iniciar-se en l’APP Inventor,
dissenyant el seu aspecte i programant-la. Un cop acabada, crearan una APP original
pensada i dissenyada per ells.
Dia: del dilluns 29 de juliol al divendres 9 d’agost
Inscripcions: per formalitzar la inscripció trieu TALLERS D’ESTIU 1,2,3 o 4 i envieu-nos un
WhatsApp al 606 22 07 88 o un correu electrònic a pregunta@edutic.cat, indicant juntament
amb les opcions escollides, el nom complert de l’alumne, nom complert i DNI del pare, mare
o tutor/a i l’adreça familiar.
Lloc i hora: EduTic acadèmia c/Major, 127 Salt, de les 9 a les 12 h
Públic: nens i nenes d’entre 7 i 12 anys. Els grups són reduïts, amb un mínim de 4 i un
màxim de 6 alumnes per grup, depenent de les necessitats dels alumnes.
Preu: 65 €
Organitza: EduTIC acadèmia - Glòria Tatiana García Bernal · tel. 606 22 07 88 (WhatsApp) ·
pregunta@edutic.cat
Més informació: a http://edutic.cat/estiu-2019-tallers-*tic-i-reforc/

TV EDUTIC EN STREAMING

Els nostres alumnes realitzaran el 5è programa de TV produït des d’EduTIC totalment
ideat per ells i, aquesta vegada, amb la novetat i el repte de la realització i emissió en
directe de programa. Primer hauran de decidir quin tipus de programa volen realitzar, les
seccions que tindran, qui farà de presentador, de realitzador, de dissenyador, de fotògraf,
etc. En una de les seccions realitzaran un reportatge i, per tant, l’hauran de gravar i editar
per després emetre’l en el directe. També treballaran la notícia i l’entrevista. Pel que fa a
la primera, aprendran a treballar la narració objectiva d’un esdeveniment, mentre que
per a la segona, el que aprendran serà la redacció d’un qüestionari, tot havent cercat
anteriorment informació sobre l’entrevista per tal de poder fer preguntes interessants i
que aportin informació valuosa.
Dia: del dilluns 26 d’agost al dimarts 10 de setembre
Inscripcions: per formalitzar la inscripció trieu TALLERS D’ESTIU 1,2,3 o 4 i envieu-nos
un WhatsApp al 606 22 07 88 o un correu electrònic a pregunta@edutic.cat, indicant
juntament amb les opcions escollides, el nom complert de l’alumne, nom complert i DNI
del pare, mare o tutor/a i l’adreça familiar
Lloc i hora: EduTic acadèmia c/Major, 127 Salt, de les 9 a les 12 h
Públic: nens i nenes d’entre 7 i 12 anys. Els grups són reduïts, amb un mínim de 4 i un
màxim de 6 alumnes per grup, depenent de les necessitats dels alumnes.
Preu: 78 €
Organitza: EduTIC acadèmia - Glòria Tatiana García Bernal · tel. 606 22 07 88 (WhatsApp)·
pregunta@edutic.cat
Més informació: a http://edutic.cat/estiu-2019-tallers-*tic-i-reforc/

NATURA
ESTIU DE SÚPER¯NATURA AL
CASAL DE LES DEVESES DE SALT
Les Deveses de Salt són un lloc idoni per passar-hi els matins d’estiu. Durant dues
setmanes, a Súper-Natura descobrirem quins animals s’amaguen a les Deveses i

aprendrem a fer de petits naturalistes. Un casal en un entorn excepcional, on cada dia
serà una sorpresa i on posarem especial èmfasi en el respecte pels infants.
Dia: del dimarts 25 de juny al divendres 5 de juliol
Inscripcions: del divendres 3 al diumenge 19 de maig (places limitades, prorrogable si
queden places) a www.lacopa.cc
Lloc i hora: les Deveses de Salt, de les 9 a les 15 h
Públic: nens i nenes d’entre 4 i 12 anys
Preus: casal sencer: 150 €
1era setmana: 72 € 2ona setmana: 90 €
dies esporàdics: 20 €
Organitza: La Copa SCC (Guillem Gispert)
Més informació: trobareu tots els detalls a la web www.lacopa.cc.
El dinar es porta de casa en una carmanyola.

CAMPUS BIOKONSTRUKTORS

A l’estiu és temps per passar de les pantalles i aprofitar per fer activitats a l’exterior.
Per això, oferim el Campus Biokonstruktors; un campus dirigit als joves on crearan
construccions amb elements naturals, tot aprenent les tècniques de la bioconstrucció i
contribuint a millorar l’habilitat natural de les Deveses de Salt.
En aquest campus, els joves crearan una gran construcció Landart on la matèria primera
seran els entramats vegetals, el fang, les fustes i les canyes.
Dia: del dilluns 1 al divendres 12 de juliol
Inscripcions: del divendres 3 al diumenge 19 de maig (places limitades, prorrogable si
queden places) a www.lacopa.cc
Lloc i hora: les Deveses de Salt, de les 9 a les 14 h, punt de trobada: Coma-Cros
Públic: joves d’entre 12 i 16 anys
Preus: casal sencer: 220 €
preu per setmana: 115 € dies esporàdics: 25 €
Organitza: La Copa SCC (Guillem Gispert)

