
IMPORTANT
• El període d’inscripció és del  

14 de maig al 8 de juny.

 Per correu electrònic:

 info@dracactiu.com

 O personalment a les instal·lacions 
de Drac Actiu: 

 del 14 de maig al 8 de juny  
en horari de 5 a 8 de la tarda.

• La inscripció serà definitiva un 
cop fet l’ingrés i quan es presenti 
el justificant de pagament i la 
butlleta emplenada.

• Per a més informació podeu 
consultar via correu electrònic o 
trucant als telèfons:

 629 21 32 63 - 660 75 05 31

• Reunió informativa: 

 DIMARTS 8 de maig
 a les 19.00 hores
  a la sala auditori Carulla Font

Ptda. del Gorg, s/n
43440 L’Espluga de Francolí

& 
629 21 32 63 – 660 75 05 31

info@dracactiu.com
www.dracactiu.com

Col·laboren:

Casal d’Estiu
Per a nens i nenes  

nascuts entre els anys 2008 i 2014

Esportiuejant
L’aventura de l’esport

Per a nois i noies  
nascuts entre els anys 2002 i 2008

ESTIU 2018

Places

limitades



HORARIS I PREUS
Les activitats d’estiu per a infants  
i joves s’iniciaran el dia 25 de juny i 
finalitzaran el dia 24 d’agost, sempre 
que hi hagi un nombre mínim de  
10 nens i joves inscrits per setmana.

L’horari serà de dilluns a divendres 
de les 9:00 a les 13:00 hores. Totes 
les activitats es faran habitualment 
a les instal·lacions de l’antic 
Institut Joan Amigó i a la piscina 
municipal. Eventualment, es faran 
sortides a diferents espais com 
el Centre d’Activitats Drac Actiu 
i les instal·lacions  esportives de  
l’Ajuntament i es farà alguna visita als 
diferents museus de la vila.

Les inscripcions es podran realitzar 
per torns setmanals o per períodes 
complerts.

PERIODES I PREUS

1r període de 5 setmanes,  
del 25 de juny al 26 de juliol

190 € 

2n període del dilluns 31 de 
juliol al divendres 24 d’agost

152 € 

Per setmana  60,50 €

També s’ofereix un servei d’acollida 
de les 13.00 h a les 13.30 h.

SERVEI D’ACOLLIDA

Tot el període 27 €

1 setmana 7,60 €

1 dia esporàdic 2,18 €

• Tots els preus tenen el 10 % d’IVA

CASAL D’ESTIU
Per a infants entre els 4 i els 8 anys
Els nens i les nenes s’agruparan segons 
les edats en Casal o Estiu Actiu. Aquestes 
agrupacions poden modificar-se segons 
les necessitats del grup. L’objectiu del 
Casal és divertir-se i aprendre en un 
context d’interrelació amb els altres 
companys.

PROGRAMA  
CASAL D’ESTIU 2018

3La família dels Drac comença les vacances!

3Unbungu: la tribu dels dracs

3Marduk i Ladó, els drac més antics.

3L’àvia aranya, el drac Olmeca i els altres 
parents americans

3El Drac, Sant Jordi i la princesa: època 
de castells

ESPORTIUEJANT:
L’aventura de l’esport

Per a nois i noies entre els 10 i els 16 anys 

Cada setmana dediquem especial 
atenció als jocs i als tallers relacionats 
amb una temàtica específica. En petits 
grups els nens i les nenes aprendran 
les bases de diferents activitats 
esportives com, per exemple:

3 Esports de natura i aventura  
(tir amb arc, orientació, bicicleta, 
escalada...)

3 Jocs i esports col·lectius  
(futbol sala, rugby-cinta, voleybol)

3 Jocs i esports alternatius

3 Jocs i esports de raquetes  
(ping pong, bàdminton, tenis, pàdel..)

3 Jocs i esports d’implements 
(hoquei, beisbol, golf....)

CURSETS DE NATACIÓ
El curset de natació  no és obligatori  
pels participants al casal d’estiu i a 
l’esportiuejant. Els infants que no facin 
ús d’aquest servei, realitzaran jocs o 
temps lliure dirigit amb monitors.  
En qualsevol cas el preu del curset esta 
inclòs en el preu del casal.

Preus del curset pels infants que no 
estan apuntats al casal:

CURSET DE NATACIÓ

Primer període 42 €

Segon període 42 €

Per setmanes 19 €


