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EstiuViu

Un any més, l'Ajuntament de Gelida 
organitza el seu casal d’estiu, L'Estiu-
Viu. El casal està destinat per tots els 
nens i nenes que hagin nascut entre 
l'any 2011 i l'any 2017.

El casal té una durada de 5 setma-
nes, del 28 de juny al 30 de juliol. 
Es treballa amb setmanes indepen-
dents, afavorint la participació de 
tots els nens i nenes.

El casal segueix les noves tendències 
recreatives, que busquen potenciar 

la motivació dels infants realitzant 
activitats pròximes als seus centres 
d’interès de creixement personal.

Per altra banda, a l'EstiuViu també 
realitzem activitats esportives, jocs, 
manualitats, excursions i activitats 
amb els familiars. Aquestes activitats 
es desenvolupen a les instal·lacions 
municipals com el Poliesportiu Muni-
cipal, la piscina municipal, la zona es-
portiva municipal i l’escola Montcau.

Vine a gaudir del casal d’EstiuViu!

Benvolgudes i 
benvolguts,

A continuació, 
us presentem el 
butlletí informatiu 
on es recullen totes 
les activitats que 
ofereix el Patronat 
Municipal d’Esports 
de Gelida. 

Amb propostes 
lúdiques i esportives, 
per a petits i 
joves, i activitats 
complementàries 
per a totes les edats 
per gaudir d’un estiu 
ple d’aventures!

També s’informa 
del calendari i 
preus de la piscina 
municipal d’estiu 
i de les activitats 
esportives per 
adults.

Esperem que 
plegats gaudim 
d’un estiu esportiu!

Patronat Municipal 
d’Esports de Gelida

PUNTS DE TROBADA

El lloc de trobada i de recollida serà 
la plaça del Poliesportiu Municipal 
de Gelida (Carrer Montcau S/N).

DATES

Del 28 de juny al 30 juliol, dividit en 
5 setmanes (a convenir).

HORARI

De les 09.00 a les 14.00 h.

FESTIVAL DE CLOENDA

El festival de cloenda serà el diven-
dres 30 de juliol durant tot el matí. 
Es desenvoluparan diferents activi-
tats lúdiques i esportives que s’han 
practicat durant el casal.

TOT 
ESPORT ESTIU 2021

Activitats esportives
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INSCRIPCIÓ

En línia (aquí) 
Escaneja el codi QR per 
accedir a la inscripció en línia:

Presencialment 
També pots fer la inscripció 
a les oficines del Patronat 
Municipal d’Esports de 
dilluns a divendres de les 
9.00 a les 13.00 h i de les 
16.30 a les 19.30 h.

Període d'inscripció 
Del 25 de maig al 15 de juny 
o fins a esgotar les places. 

QUÈ CAL PORTAR?

• Roba i calçat adient per la 
pràctica esportiva. Tovallo-
la, xancletes, crema solar i 
gorra, aigua i esmorzar.

ALTRES ACTIVITATS

• Les activitats de lleure en 
el medi natural són molt 
profitoses per al creixement 
integral de l’infant. El medi 
natural és un espai molt ric 
en el qual es poden desen-
volupar un seguit d’activi-
tats ludicoesportives amb 
una gran aportació de co-
neixement. Farem sortides 
pel poble com rutes cultu-
rals, caminades a la natura, 
gimcanes ludicorecreatives, 
curses d'orientació interur-
banes, bicicletades, entre 
d’altres.

• Fora del poble es realitzarà 
una o més sortides progra-
mades en funció del grup 
d’edat i sempre que la nor-
mativa COVID ho permeti.

REUNIÓ INFORMATIVA

• Es penjarà a la plana web 
un vídeo informatiu amb tot 
el que has de conèixer del 
Casal EstiuViu 2021.

Grups

PETITS 1

Nens/es nascuts/des el 2017 
(20 places/setmana).

PETITS 2

Nens/es nascuts/des el 2016 
(20 places/setmana).

PETITS 3

Nens/es nascuts/des el 2015 
(20 places/setmana).

OBJECTIUS:
• Potenciar les capacitats bàsiques 

dels infants mitjançant jocs 
lúdics, didàctics psicomotrius, 
aquàtics i tallers.

• Educar hàbits i valors.
• Conèixer l’entorn més proper i 

familiaritzar-s’hi.
• Relacionar-se entre ells 

socialment.

ACTIVITATS:
• Activitats recreatives, jocs, tallers 

i esports.
• Sortides per la vila i excursions.

MITJANS 1

Nens/es nascuts/des el 2014 
(20 places/setmana).

MITJANS 2

Nens/es nascuts/des el 2013 
(20 places/setmana).

MITJANS 3

Nens/es nascuts/des el 2012 
(20 places/setmana).

MITJANS 4

Nens/es nascuts/des el 2011 
(20 places/setmana).

OBJECTIUS:
• Aprendre valors importants per 

als nens i nenes mitjançant els 
jocs.

• Aprendre i millorar la tècnica 
bàsica de diferents esports 
individuals i col·lectius.

• Treballar hàbits d’higiene 
i salut a través d’activitats 
ludicoesportives.

• Relacionar-se entre ells 
socialment.

ACTIVITATS:
• Activitats recreatives, jocs, tallers 

i esports.
• Sortides per la vila i excursions.
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INSCRIPCIÓ

En línia (aquí) 
Escaneja el codi QR per accedir a 
la inscripció en línia:

Presencialment 
També pots fer la inscripció 
a les oficines del Patronat 
Municipal d’Esports de 
dilluns a divendres de les 
9.00 a les 13.00 h i de les 
16.30 a les 19.30 h.

Període d'inscripció 
Del 25 de maig al 15 de juny 
o fins a esgotar les places. 

QUÈ CAL PORTAR?

• Roba i calçat adient per la 
pràctica esportiva. Tovallola, 
xancletes, crema solar i gorra, 
aigua i esmorzar.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

• Des del casal creiem que el 
desenvolupament personal és 
important. Per aquest motiu 
creiem oportú que les noies i 
nois siguin partícips dels seus 
aprenentatges i es gestionin 
els seus propis interessos.

• Activitats d’aprenentatge:
 » Esmorzar saludable.
 » Preparació de jocs i esports
 » La cura i la higiene personal.
 » Valors i hàbits saludables 
lligats a l’esport.

TEMPORALITAT

• 1a setmana: Esports de xarxa
• 2a setmana: Esports Individuals
• 3a setmana: Esports d’Equip
• 4a setmana: Esports a la natura
• 5a setmana: Esports i activitats 

ludicoesportives

• També realitzarem una gran 
varietat d’activitats i esports 
adaptats, que ajudaran a 
sensibilitzar al conjunt de nens 
i nenes.

EstiuEsport

Vine a gaudir de l'esport, els 
companys i la natura a l'EstiuEsport!

L’EstiuEsport és el casal esportiu, per 
a noies i nois nascuts entre l’any 2005 
i 2010, on es desenvolupen les activi-
tats esportives que ja es duen a terme 
a Gelida i es donen a conèixer altres 
esports els quals no tenen tanta no-
menada entre el jovent. A més a més, 
es treballarà sobre l'interès de creixe-
ment personal dels nois i noies realit-
zant sortides engrescadores on el cai-
re lúdic-esportiu estigui molt present.

Els tallers esportius estan pensats per 
a poder descobrir i practicar totes les 
activitats relacionades amb el món 

de l’esport, que els permetran tenir 
un major ventall de possibilitats. El ca-
sal també treballarà diferents tallers 
com: massatges, informació sobre 
alimentació, primers auxilis, direcció 
de grups, etc. per respondre a les di-
ferents inquietuds que puguin tenir 
els adolescents i afavorir a la creació 
de nous coneixements, valors i hàbits 
saludables lligats a l’esport.

Les activitats seran complementa-
des amb sortides fora del municipi 
sempre que la situació epidemiolò-
gica ho permeti.

GRUP

Nascuts entre l’any 2005 i 2010 
(40 places/setmana).

PUNTS DE TROBADA

El lloc de trobada i de recollida serà 
la plaça del Poliesportiu Municipal 
de Gelida (Carrer Montcau S/N).

DATES

Del 28 de juny al 30 juliol, dividit en 
5 setmanes (a convenir).

HORARI

De les 09.00 a les 14.00 h:
9.00 a 10.00 h / Piscina
10.00 a 10.45 h / Esmorzar
11.00 a 12.30 h / Grup d’esports A
12.30 a 14.00 h / Grup d’esports B

FESTIVAL DE CLOENDA

El festival de cloenda serà el diven-
dres 30 de juliol durant tot el matí. 
Es desenvoluparan diferents activi-
tats lúdiques i esportives que s’han 
practicat durant el casal.
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PAGAMENT DELS 
CASALS ESPORTIUS

El pagament del casal d’estiu 
es farà amb domiciliació 
bancària.

SOL·LICITUD DE BEQUES

• Perquè tots els infants 
tinguin les mateixes possibi-
litats esportives, les famílies 
amb seguiment social es 
poden posar en contacte 
amb el departament de 
Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Gelida.

INFORMACIÓ IMPORTANT

• Les places per a cada grup 
són limitades en cada 
setmana.

• Preferentment, cal fer 
la inscripció de forma 
telemàtica.

• La direcció i el monitoratge 
que imparteixen el casal 
d'EstiuViu i d'EstiuEsport 
són professionals del món 
del lleure i del món de 
l'activitat física i l'esport.

NORMATIVA COVID

• Des del Patronat Municipal 
d’Esports de l’Ajuntament 
de Gelida seguim les 
indicacions dictades per la 
Generalitat de Catalunya 
en relació a la contenció 
de la pandèmia. Per aquest 
motiu, totes les activitats 
lúdiques i esportives que es 
duran a terme, seguirà tota 
la normativa Covid-19 vigent 
en el moment de l’activitat. 

PREUS CASALS ESPORTIUS DE 9.00 A 14.00 H

1 setmana 65 EUR

2 setmanes 120 EUR

3 setmanes 160 EUR

4 setmanes 185 EUR

5 setmanes 195 EUR

PREUS CASALS ESPORTIUS DE 9.00 A 14.00 H

Segon germà 15%

Tercer germà 20%

Quart germà o + 30%

SERVEI D'ACOLLIDA DE 7.30 A 9.00 H

1 dia puntual 2,50 EUR

1 setmana 8 EUR

2 setmanes 16 EUR

3 setmanes 24 EUR

4 setmanes 32 EUR

5 setmanes 40 EUR

Preus EstiuViu i EstiuEsport
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Activitats esportives

L'agenda esportiva 
d’enguany ofereix 
la possibilitat de 
seguir realitzant 
l’activitat esportiva 
habitual, durant 
el mes de juny i 
juliol. La promoció 
d’estiu permet 
als nous inscrits 
pagar una quota 
única que inclou la 
matrícula i provar 
l’activitat esportiva 
que més els agradi, 
amb la possibilitat 
de continuar-la al 
setembre. 

PREU

25 EUR (matrícula inclosa).

DURADA DE L’ACTIVITAT

Del 28 de juny al 30 juliol, dividit en 
5 setmanes (a convenir).

INSCRIPCIÓ

En línia (aquí) 
Escaneja el codi QR per accedir a la 
inscripció en línia:

Presencialment 
També pots fer la inscripció a les 
oficines del Patronat Municipal 
d’Esports de dilluns a divendres de 
les 9.00 a les 13.00 h i de les 16.30 a 
les 19.30 h.

ACTIVITATS

Pilates : Dilluns i dimecres de 19.00 
a 20.00 h (Poliesportiu Municipal)
Karate: Dilluns i dimecres de 19.00 a 
20.00 h (Gimnàs del CEIP Montcau)
Kaisendo: Dilluns i dimecres de 
20.00 a 21.00 h (Gimnàs del CEIP 
Montcau)
Aerodance/Sumba: Dilluns i 
dimecres de 20.00 a 21.00 h 
(Poliesportiu Municipal)
Ioga: Dilluns i dimecres de 19.00 a 
20.30 h (Porxo del CEIP Montcau)
Aiguagym: de 20.00 a 21.00 h

Grup A: Dilluns i dimecres (30 EUR)
Grup B: Dimarts i dijous (30 EUR)
Grup C: Divendres (20 EUR)
Quan els dos primers grups 
esgotin l’aforament de l’activitat 
s’habilitarà l’opció d’apuntar-se els 
divendres.
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Activitats aquàtiques

Enguany tornem a gaudir dels cursets de natació perquè tots els infants tin-
guin un domini adequat del medi aquàtic. Tot seguit us presentarem tota la 
informació per a efectuar la inscripció als cursets de natació estiu 2021.

Els cursets començaran el 28 de juny i seguiran una progressió metodològi-
ca fins a  finalitzar les cinc setmanes el 30 de juliol.
• Per a realitzar el curset amb les millors condicions possibles, es recomana 

portar vestimenta de bany, xancletes, tovallola i crema protectora.
• Les places seran limitades en funció del grup d’edat i aniran per ordre d’ins-

cripció.
• Dins el període d’inscripció, heu de seleccionar durant quantes setmanes es 

farà l’activitat aquàtica.
• L’assegurança és obligatòria i ja ve inclosa dins el preu de l’activitat.

Tots els nens i nenes que vulguin dur a terme l’activitat es poden inscriure al 
seu grup d’edat.

Horari Any de naixement i places

9.00 a 9.50 h del 2010 al 2005 (EstiuEsport). 10 places

9.50 a 10.40 h del 2011 al 2012 (Mitjans 4 i 3). 8 places

10.40 a 11.30 h del 2013 al 2014 (Mitjans 2 i 1). 8 places

11.30 a 12.20 h 2015 (Petits 3). 6 places

12.20 a 13.10 h 2017 (Petits 1). 6 places

13.10 a 14.00 h 2016 (Petits 2). 6 places

 Preu de l’activitat

1 setmana 25 EUR

2 setmanes 48 EUR

3 setmanes 72 EUR

4 setmanes 95 EUR

5 setmanes 115 EUR

INSCRIPCIÓ

En línia (aquí) 
Escaneja el codi QR per accedir 
a la inscripció en línia:

Presencialment 
També pots fer la inscripció 
a les oficines del Patronat 
Municipal d’Esports de dilluns 
a divendres de les 9.00 a les 
13.00 h i de les 16.30 a les 
19.30 h.

Període d'inscripció 
Del 25 de maig al 15 de juny o 
fins a esgotar les places.

PAGAMENT 
El pagament de les classes de 
natació es desenvoluparà amb 
domiciliació bancària.

INFORMACIÓ IMPORTANT
• Les places per a cada grup són 

limitades en cada setmana.
• Preferentment, cal fer la ins-

cripció de forma en línia.
• Els monitors que imparteixen 

els cursets de natació són pro-
fessionals del món de l’activi-
tat física i l’esport.

• Per l'aprenentatge dels infants, 
els pares i mares no podran 
cridar l’atenció durant el cur-
set, s’hauran de mantenir en 
un lloc on no siguin visibles.

• Els horaris es podran modi-
ficar en funció del nombre 
d’inscrits i per a un millor 
funcionament i desenvolupa-
ment de l’activitat.

• El lloc de recollida i de sortida 
serà a la piscina municipal 
(davant dels vestidors).

• Quan el grup del casal en el 
qual l’infant realitza el curs 
de natació no faci l’activitat 
per motius de planificació, 
s’avisarà als tutors.

• Els infants també duran a 
terme activitats lúdiques en el 
medi aquàtic, que es notifica-
ran en tot moment per acon-
seguir una bona coordinació.
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Piscina municipal

El pròxim dia 25 de juny comença la temporada d’estiu amb l’obertura de la 
piscina. El període d’obertura de la piscina d’estiu finalitzarà el 12 de setembre.

El divendres 30 de 
juliol, de 9.00 a 14.00 
h, la piscina romandrà 
tancada per la jornada 
esportiva de cloenda 
del Casal d’EstiuViu i 
EstiuEsport. El primer 
i l’últim dia de la 
temporada de bany 
serà gratuït per a tota la 
població.

TRAMITACIÓ 
D’ABONAMENTS I 
ENTRADES PUNTUALS

• Entrades puntuals: Es 
compraran directament a la 
piscina el dia del bany.

• Abonaments: De dilluns a 
divendres a partir del 7 de 
juny. Matí de 9.00 a 
14.00 h (Oficina del Patronat 
Municipal d’Esports) i tarda 
de 14.00 a 20.00 h (a la 
taquilla de la piscina). 

NORMATIVA COVID

Des del Patronat Municipal 
d’Esports es seguirà i 
actualitzarà en tot moment 
la normativa COVID dictada 
per les autoritats sanitàries. Si 
aquestes determinen que és 
necessària la reserva prèvia 
per fer ús de la piscina serà 
comunicat el procediment 
pels canals de comunicació 
municipals.

ENTRADES PUNTUALS

Majors de 16 anys laborables: 3,80 EUR

Majors de 16 anys dies festius: 4,30 EUR

Menors de 16 anys laborables: 2,30 EUR

Menors de 16 anys dies festius: 2,80 EUR

Pensionista laborables: 1,90 EUR

Pensionista dies festius: 2,20 EUR

ABONAMENTS

Temporada adults: 67 EUR

Mensual per adult: 37 EUR

Abonament 10 banys: 32 EUR

Familiar (3 persones)*: 108 EUR

Familiar (4 persones)*: 131 EUR

Familiar (5 persones)*: 144 EUR

Familiar (6 persones)*: 154 EUR

Carnet d'estudiant: 52 EUR

Temporada menor de 16 anys: 36 EUR

Temporada pensionista: 33,50 EUR

Mensual pensionista: 18,50 EUR

Abonament 10 banys pensionista: 16 EUR

Els dies de bany lliure són els 
següents:

DE DILLUNS A DIVENDRES

Del 28 de juny al 30 de juliol
de 12.00 a 20.00 h (de 12.00 a 
14.00 h - 1/3 de piscina)
Del 2 d’agost al 12 de 
setembre
d’11.00 a 20.00 h

DISSABTES I DIUMENGES

Del 26 de juny 
al 12 de setembre
d’11.00 a 20.00 h

*L’abonament 
familiar es 
refereix a la 
unitat familiar 
que viu a la 
mateixa llar.

9



ACTIVITATS 
D'ESTIU

MUSICA I PARAuLA

A QUI VA DIRIGIT?

DATES, HORARIS I PREU:

INSCRIPCIONS:
del 25 de maig al 
15 de juny (o fins a 
esgotar places) a 
la pàgina web de 
l'Ajuntament de 
Gelida.

En aquesta activitat, que tindrà com a centre la veu, pretenem 
apropar-nos a alguns dels temes més famosos del Musical tot 
afegint alguns elements de la dansa i el teatre. L’objectiu del curs 
és conèixer i gaudir interpretant coralment temes de musicals, i 
fer-ho en moviment i explorant també la nostra veu parlada.

S’ofereixen dos grups de treball:
• Grup A: Nens i nenes nascuts entre el 2009 i el 2012
• Grup B: Nois i noies nascuts entre el 2008 i el 2005

Nombre mínim d’inscrits 10 per grup. Nombre màxim 20 per grup.

• Dates: 28, 29, 30 de juny i 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9 de juliol
• Horari: Matins
• Preu de l'activitat: 50 EUR
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INSTRUMENT 
INDIVIDUAL

A QUI VA DIRIGIT?

Classes individuals d’instruments per a alumnes de tots els nivells 
destinades a repassar el repertori de l’alumne o a presentar-ne de 
nou i complementari al que ja s’està treballant.

• A nens, joves o adults que vulguin dedicar una estona a conèixer o aprofun-
dir un instrument, ja sigui el que habitualment toquen o un que encara no 
han tocat mai.

• Alumnes d’instrument que volen tenir recolzament durant uns dies per pre-
parar les peces d’estiu.

• Opció instrument: piano, guitarra, bateria, saxo, baix, violí, clarinet.

DATES, HORARIS I PREU:
• Dates: 2 classes setmanals durant 15 dies (del 28 de juny al 9 de juliol). Cada 

alumne pactarà amb el professor especialista l’horari de la classe segons la 
disponibilitat de totes dues parts.

• Preu: 29 EUR (30 minuts de classe) / 40 EUR (1 hora de classe).

RODA 
D'INSTRUMENT

A QUI VA DIRIGIT?

DATES, HORARIS I PREU:

Activitat destinada a conèixer els diferents instruments que s’ofe-
reixen a l’EMMG.

• Grup familiar: dos o més membres d’un mateix nucli familiar.

• 2 classes a la setmana durant 15 dies (del 28 de juny al 9 de juliol).
• Horari: 1h 30m per sessió. Horaris a determinar amb cada grup.
• Preu: 40 EUR (unitat familiar).

PIAN
O

VIOLÍ

SAXO

BAI
X

GUITARRA
BATERIA

CLARINET
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DATES, HORARIS I 
PREU:

Activitat que ofereix la possibilitat de fer cant coral, conèixer ins-
truments, jocs rítmics, sound painting... en un ambient lúdic i 
amb el recolzament de monitors i monitores que també ens pro-
posaran jocs, gimcanes i activitats refrescants a l’exterior.

• Activitat destinada a nens i nenes 
nascuts entre el 2014 i el 2012.

• Dates: La proposta és fer classes 
tots els dies de la setmana (de di-
lluns a divendres) del 28 de juny al 
9 de juliol.

• Horari: matins. Preu: 50/EUR.

CASAL DELS 
PETITS MUSICS

CICLE DE 
CONFERÈNCIES
Un cicle d'història de la música clàssica, dirigit a joves i adults, que 
recorrerà el Barroc, el Classicisme, el Romanticisme i el s.XX.

• Preu de l'activitat: 6 EUR (cada conferència)

Les dates i horaris es publicaran la primera setmana de juliol.
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El Casalet d'estiu és un servei educatiu que dóna continuïtat al pro-
jecte de la llar posant l'èmfasi en el joc, l'aigua, la natura i el gaudi 
dels infants.

Enguany el Casalet es realitzarà a la Llar d’infants El Montcauet, els 
objectius que es plantegen són: seguir la mateixa línia metodolò-
gica de les llars, garantir la relació i comunicació amb les famílies, 
acompanyar l’infant en el seu procés de desenvolupament i oferir 
propostes de joc lliure, activitats a l’aire lliure, sortida al parc, experi-
mentacions amb elements naturals, jocs d’aigua, pintura, etc. tenint 
sempre com a eix vertebrador les necessitats dels infants i la vida 
quotidiana.

DATES QUOTA ESCOLARITZACIÓ QUOTA MENJADOR ACOLLIDA

1 al 31 de juliol 150 EUR 144,20 EUR 32 EUR

1 al 15 de juliol o 
15 al 31 de juliol 75 EUR 91,30 EUR 16 EUR

HORARI

• Servei d'acollida: 
7.30 a 9.00 h 

• Entrada: 9.00 a 9.30 h 
(entrada flexible, es farà de 
manera esglaonada per 
ordre d'arribada).

• Propostes de joc i 
experimentació: 09.30 h

• Sortida: de 12.30 h fins a les 
13.00 h

Pels infants que es quedin a 
dinar a la Llar:
• Dinar: 11.45 h
• Migdiada: 13.00 h
• Sortida: 15.00 h
• Berenar i racons de joc a 

l’estança: 15.30 h
• Sortida: de 16.30 a 17.00 h

INSCRIPCIONS (aquí)

• De l’1 a l'11 de juny al web de 
l’Ajuntament de Gelida.

MESURES COVID

• Les activitats d’estiu es 
faran seguint totes les 
recomanacions de prevenció 
de la Covid-19 establertes per 
la Generalitat de Catalunya.

CASALET D’ESTIU DE 
LES LLARS D’INFANTS 
DE GELIDA
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https://www.gelida.cat/municipi-per-temes/cultura/-cultura/obertes-les-inscripcions-a-les-activitats-destiu-2021-de-gelida.html


Obertura 
de la piscina 
municipal

TEMPORADA 
ESTIU 2021

Del 25 de juny 
al 12 de setembre

Vine a fer una remullada!

DE DILLUNS A DIVENDRES

Del 28 de juny al 30 de juliol
de 12.00 a 20.00 h (de 12.00 
a 14.00 h - 1/3 de piscina)
Del 2 d’agost al 12 de setembre
d’11.00 a 20.00 h

DISSABTES I DIUMENGES

Del 28 de juny al 12 de setembre
d’11.00 a 20.00 h

El 25 de juny, dia d'obertura, l'horari serà 
d'11.00 a 20.00 h


