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del 22 de juny al 31 de juliol i del 31 d’agost al10 de setembre  

 

 d’ESTIU CASAL

INSCRIPCIONS  (Únicament alumnes de l’Escola)
Del 7 al 15 d’abril, mitjançant un ingrés al número de compte de “Banc Sabadell” facilitat a la fitxa d’inscripció. 
S’ha de lliurar la fitxa d’inscripció,  juntament  amb el resguard  de  la transferència,  la fotocòpia de la  targeta
sanitària  i  del  carnet  de  vacunació  actualitzat, fins  al  15  d’abril  al  despatx  de l’AMPA de l’Escola Jaume  I 
(Passada aquesta data no s’acceptarà cap fitxad’inscripció).
Els alumnes de l’escola que vulguin demanar ajuts econòmics podran fer la inscripció els dies 8, 9 i 10 d’abril, 
al despatx de l’AMPA de 16.45 a 18.30 h.

INSCRIPCIONS OBERTES (a l’Escola Pràctiques (Guitard, 8)) 
Del 20 d’abril al 4 de maig, dilluns i dimecres de 16.45 a 18.30 h i dimarts i dijous de 16.45 a 19.30 h. A partir del 
5 de maig  de dilluns a dijous de 16.45 a 18.30 h al despatx de l’AMPA.
Cal abonar en efectiu l’import dels torns escollits i portar la fotocòpia  de  la targeta  sanitària  i de la cartilla de 
vacunació o del certificat mèdic del nen/a. 
Segons  la  normativa  de  l’Ajuntament de  Barcelona cada persona només podrà inscriure els  membres d’una 
unitat familiar.
Per a poder demanar més informació o informar-vos dels ajuts, les facilitats de pagament (pagament fraccionat) 
o la baixa d’una activitat, adreceu-vos a la coordinadora  d’extraescolars   Cristina  Gallego  de dilluns  a  dijous, 
de 16.45 a 18.30 h. 
També podeu contactar a través de l’e-mail a contacta@ae-eixample.cat .

Demaneu  el  full  d’inscripció  al  despatx  de  l’AMPA  de l’Escola  Jaume I, a la coordinadora 
Cristina Gallego  o descarregueu-lo de: 
www.ampajaumeprimer.wordpress.com  o  www.ae-eixample.cat/insj.pdf   juntament  amb la  
normativa del casal.  

REUNIONS INFORMATIVES
Dilluns, 20 d’abril 
Biblioteca de l’Escola Jaume I, a les 17.45 h (Melcior de Palau, 134-136)
Dilluns, 8 de juny
Aula de música de l’Escola Pràctiques, a les 17.45 h (Guitard, 8)
La reunió de casal és només per als pares. Hi  haurà  servei  d’acollida  gratuït  per  atendre  els nens/es.

EN EL CASAL ESPORTIU
Es fan activitats dins  i  fora del centre,  aprofitant els  recursos que ofereix 
l’entorn  natural  i urbà  de  Barcelona  i rodalies.  Es  realitzaran  2-3 sortides setmanals  (tant pels  inscrits  a la 
jornada  completa  com  a la  mitja jornada, una serà de tot el dia). Les activitats giraran al voltant de tres  grans 
eixos: el d’aventura, l’esportiu i el creatiu, emmarcats per un centre d’interès que anirà canviant a cada torn.

MULTIESPORT I JOC  (Nascuts del 2003 al 2008)
Amb aquests grups treballarem l’esport i les habilitats motrius mitjançant tres grans blocs:  El descobriment i la 
pràctica de diferents esports, la pràctica de jocs lúdics on treballarem les relacions socials  i  de cooperació i la 
realització  d’un  bloc  específic  esportiu  que  es  farà  a  les  tardes   i  que   haureu   d’escollir   quan   realitzeu 
la inscripció:

Bloc 1. Esports Col•lectius.
Bloc 2. Esports Individuals.
Bloc 3. Activitat Coreografiada i Patinatge

per nens i nenes de 7 a 12 anys



,l
associació esportiva

Ie xample
Organitza:

Promou:
Amb la 
col·laboració de:

Molts d’aquests esports podran tenir continuïtat durant el curs en les extraescolars  de les  diferents  escoles on
l’Associació Esportiva l’Eixample realitza activitats.
Si esteu interessats/des en algun en concret comenteu-lo als responsables.

A  més  de  realitzar  les  activitats  al  centre,  farem  diverses  sortides  en  el   medi  natural  i  urbà ( excursions, 
recorreguts  en  bici  i  patinet,  jocs de pistes, dinàmica de grups al  Parc  de  Joan  Miró...),  en  el  medi  aquàtic 
(piscina, piragua, jocs i esports a la platja) i activitats complementàries (tallers, gimcanes, jocs de taula ...)

TORNS

*El Casal de Matí, és de 9 a 14 h sense dinar, a excepció d’una sortida per torn de 9 a 17 h que inclou el dinar i el 
desplaçament a l’activitat.
** El Casal de Tot el Dia, de 9 a 17 h amb menjador inclòs.
Si  esteu   interessats/des  en  participar  en  les  activitats  de  Casal  Esportiu  de  3 a  6   anys,  d’Estiu Jove,  del 
Campus  Tècnic  de  Futbol  o  del  Campus  Tècnic  de  Bàsquet  demaneu  més  informació  al CEM Joan Miró, al 
correu electrònic contacta@ae-eixample.cat o al telèfon 934 234 350.
Per a participar al Casal Esportiu de juny-juliol cal tenir els 3  anys  complerts (nascuts al 2011). Per  participar 
al Casal  Esportiu  de  setembre,  els  nascuts  al  2012,  hauran  de  tenir  els  3 anys  complerts  a  excepció  dels 
matriculats a l’escola per al proper curs.
Servei d’acollida: De 8 a 9 h (gratuït) 

 

No No
99 a 2009 110€

Bàsquet
FutbolCampus

Nascuts T.Dia

99 a 2009 110€
99 a 2009 110€
99 a 2009 110€
99 a 2009 110€

1r 22 al 26 de juny 03 a 2011 65€ 98 a 2002 100€100€
2n 29 de juny al 3 de juliol 03 a 2011 77€ 98 a 2002 125€125€

Torns i dates Estiu JoveCasal Estiu/Esportiu

Nascuts Nascuts T.DiaT.Dia

3r 6 al 10 de juliol 03 a 2011 77€ 98 a 2002 125€125€
4rt 13 al 17 de juliol 03 a 2011 77€ 98 a 2002 125€125€
5è 20 al 24 de juliol 03 a 2011 77€ 98 a 2002 125€125€
6è 27 al 31 de juliol 03 a 2011 77€ 98 a 2002 125€125€

7è 31 d’agost al 4 de setembre 03 a 2012 77€ 125€
8è 7 al 10 de setembre 03 a 2012 65€ 100€

Matí

AGILITY - BÀSQUET - ULTIMATE - BÀDMINTON 
PATINATGE - ESPORTS ADAPTATS  

BEE BALL - ESCALADA - ACROBÀCIA - HOQUEI SALA - FUTBOL SALA

VOLEIBOL . . . I MOLT MÉS

 

HANDBOL - PIRAGÜISME - MOUNTAINBIKE

RUGBI - RUNNING
,l e


