
Casals d’estiu
Arrels
Del 25 de juny al 25 de juliol
Casa de la Palmera (C. de Federico Carlo Gravina, 6)
130 places | Preu tot el casal: 207 euros
Preu per setmanes: del 25 al 27 de juny (27 euros); 
del 30 de juny al 4 de juliol (45 euros); del 7 a l’11 de juliol (45 euros); 
del 14 al 18 de juliol (45 euros); del 21 al 25 de juliol (45 euros)
Infants nascuts entre 2010 i 2000
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Serveis: Menjador de 13 a 15 h (6 euros dia). Acollida matinal 
de 8 a 9 h (2 euros dia). Permanències de 17 a 18 h (2 euros dia)
Inscripcions: Casa de la Palmera,  de 12 a 13.30 h i de 19 a 21 h
Organitza: Agrupament Escolta Arrels

Escola Anxaneta
Del 25 de juny al 25 de juliol
Escola Anxaneta (Carrer d’Antonio de Solís, 2 bis) 
230 places | Preu tot el casal: 180 euros
Preu opció 1 (del 25 de juny a l’11 de juliol): 102 euros
Preu opció 2 (del 14  al 25 de juliol): 78 euros
Infants nascuts entre 2010 i 2002 
Observacions: dos horaris; de 9 a 12h i de 15 a 17h; i de 9 a 14h 
Horari: De 9 a 12 h i de 15 a 17 h
Serveis: Menjador de 12 a 15 h (7,8 euros/dia; 147 euros tots els dies). 
Acollida matinal de 8 a 9 h (3,5 euros/dia; 24 euros tots els dies). 
Permanències de 17 a 18 h (3,5 euros/dia; 24 euros tots els dies)
Inscripcions: Despatx AMPA Anxaneta, de 16 a 18 h
Organitza: AMPA Escola Anxaneta 

Escola Camí del Cros
Del 25 de juny al 23 de juliol
Escola Camí del Cros (Ronda del Cros, 13)
110 places | Preu tot el casal: 170 euros
Infants nascuts entre 2010 i 2000
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Serveis: Menjador de 13 a 15 h. Acollida matinal de 8 a 9 h (35 euros 
tots els dies). Permanències de 17 a 18 h (35 euros tots els dies)
Inscripcions: menjador de l’escola Camí del Cros, de 9 a 9.30 h 
i de 16.30 a 18 h
Organitza: AMPA Escola Camí del Cros

Escola Cirera
Del 25 de juny al 25 de juliol
Escola Cirera (Av. del Corregiment de Mataró, 67)
100 places | Preu: 150 euros. Possibilitat d’inscripció per setmanes 
Infants nascuts entre 2010 i 2002
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h 
Serveis: Menjador de 13 a 15 h (6,75 euros/dia). Acollida matinal de 
7.30 a 9 h (3,5 euros/dia). Permanències de 17 a 18 h (3,5 euros/dia)
Inscripcions: Despatx AMPA Escola Cirera, de 8.50 a 9.10 h 
i de 16.30 a 16.50 h
Organitza: AMPA Escola Cirera

Escola Germanes Bertomeu
Del 25 de juny al 23 de juliol
Escola Germanes Bertomeu (Carrer de Colòmbia, 15)  
50 places | Preu tot el casal: 170 euros
Preus per setmanes: del 25 al 27 de juny (17,5 euros); del 30 de juny 
al 4 de juliol (45 euros); del 7 a l’11 de juliol (45 euros); del 14 al 18 de 
juliol (45 euros); del 21 al 23 de juliol (17,5 euros)
Infants nascuts entre 2010 i 2001
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Serveis: Menjador de 13 a 15 h (6,50 euros/dia; 32,50 euros/setmana; 
130 euros tot el casal).  Acollida matinal de 8 a 9 h (2,5 euros/dia; 
12,5 euros/setmana; 50 euros tots els dies). Permanències de 17 a 18 h 
(2,5 euros/dia; 12,5 euros/setmana; 50 euros tots els dies)
Inscripcions: Escola Germanes Bertomeu, de les 8.30 a les 9 h i 
divendres de 16.15 a 16.45 h
Organitza: AMPA Escola Germanes Bertomeu 

Escola Joan Coromines
Del 25 de juny al 25 de juliol
Escola Joan Coromines (Carrer del Racó de Sant Pere, 4)
70 places | Preu tot el casal: 180 euros
Preus per setmanes: del 25 al 27 de juny (27 euros); del 30 de juny 
al 4 de juliol (45 euros); del 7 a l’11 de juliol (45 euros); del 14 al 18 de 
juliol (45 euros); del 21 al 25 de juliol (45 euros)
Infants nascuts entre 2010 i 2002
Horari: De 9 a 14 h
Serveis: Menjador de 14 a 16.30 h (6,50 euros/dia). 
Acollida matinal de 8 a 9 h (36 euros/tots els dies)
Inscripcions: Escola Joan Coromines (Carrer de Pascual Madoz, 22),  
de 16.30 a 17 h
Organitza: AFA Escola Joan Coromines

Escola Josep Montserrat
Del 25 de juny al 23 de juliol
Escola Josep Montserrat (Carrer de Josep Monserrat Cuadrada, 3)
50 places | Preu tot el casal: 180 euros
Preus per setmanes: del 25 al 27 de juny (22,5 euros); del 30 de juny 
al 4 de juliol (45 euros); del 7 a l’11 de juliol (45 euros); del 14 al 18 de 
juliol (45 euros); del 21 al 23 de juliol (22,5 euros)
Infants nascuts entre 2010 i 2001
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Serveis: Menjador de 13 a 15 h (6,55 euros/dia; 32 euros/setmana; 
128 euros tot el casal. A partir de 3 dies setmana 6,40 euros/dia). 
Acollida matinal de 8 a 9 h (2,5 euros/dia; 11 euros/setmana; 50 euros 
tots els dies). Permanències de 17 a 18 h (2,5 euros/dia; 11 euros/set-
mana; 50 euros tots els dies)
Inscripcions: Escola Josep Montserrat, de 16.15 a 16.45 h
Organitza: AMPA Escola Josep Montserrat

Escola La Llàntia - Enlleura’t
Del 25 de juny al 22 de juliol
Escola La Llàntia (Carrer de Josep de Calassanç, 2) 
Institut Puig i Cadafalch (Edifici Roques Albes) 
i locals Associació Enlleura’t (Carrer de Teià, 7)
140 places d’infantil i primària i 40 places de secundària | Preu: 170 euros
Infants nascuts entre 2010 i 1998
Observacions: reunió informativa: 24 d’abril, a les 19h, escola La Llàntia 
Horari: De 9 a 12.30 h i de 15 a 17 h
Serveis: Menjador de 12.30 a 15 h (6 euros/dia). Acollida matinal 
de 8 a 9 h (4 euros/dia). Permanències de 17 a 18 h (4 euros/dia)
Inscripcions: c. de Teià, 7 | de 16.45 a 19 h 
Organitza: Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t

Escola Maria Mercè Marçal
Del 25 de juny al 23 de juliol
Escola Maria Mercè Marçal (Riera de Figuera Major, 60)
100 places | Preu tot el casal: 170 euros 
Preus per setmanes: del 25 al 27 de juny (25 euros); del 30 de juny 
al 4 de juliol (40 euros); del 7 a l’11 de juliol (40 euros); del 14 al 18 de 
juliol (40 euros); del 21 al 23 de juliol (25 euros)
Infants nascuts entre 2010 i 2002
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h 
Serveis: Menjador de 13 a 15 h (6,65 euros/dia; 33,25 euros/setmana). 
Acollida matinal de 7.45 a 9 h (4,20 euros/dia). 
Permanències de 16.30 a 18 h (4,75 euros/dia)
Inscripcions: Escola Maria Mercè Marçal, de 16.30 a 17 h
Organitza: AMPA Escola Maria Mercè Marçal

Escola Montserrat Solà
Del 25 de juny al 22 de juliol
Escola Montserrat Solà (Plaça dels Alocs, 1)
90 places | Preu tot el casal: 180 euros
Preu opció 1 (del 25 de juny a l’11 de juliol): 117 euros
Preu opció 2 (del 14 de juliol al 22 de juliol): 63 euros
Infants nascuts entre 2010 i 2002         
Horari: De 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Serveis: Menjador de 12.30 a 15 h (6,80 euros/dia; 31,50 euros/setma-
na; 126 euros/tots els dies). Acollida matinal de 8 a 9 h (2,5 euros/dia; 
10 euros/setmana; 30 euros/tots els dies). Permanències de 16.30 a 
17.30 h (2,5 euros/dia; 10 euros/setmana; 30 euros/tots els dies)
Inscripcions: menjador de l’Escola Montserrat Solà, de 9 a 9.30 h 
i de 16.30 a 17 h
Organitza: AMPA Escola Montserrat Solà

Escola Rocafonda
Del 25 de juny al 23 de juliol
Escola Rocafonda (Carrer de Tàrrega, 41) 
60 places | Preu tot el casal: 170 euros
Preus per setmanes: del 25 al 27 de juny (25 euros); del 30 de juny 
al 4 de juliol (40 euros); del 7 a l’11 de juliol (40 euros); del 14 al 18 de 
juliol (40 euros); del 21 al 23 de juliol (25 euros)
Infants nascuts entre 2010 i 2001         
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Serveis: Menjador de 13 a 15 h (6,30 euros/dia; 31,50 euros/setmana). 
Acollida matinal de 8 a 9 h (4 euros/dia). 
Permanències de 17 a 18 h (4,5 euros/dia)
Inscripcions: Escola Rocafonda, de 17 a 17.30 h
Organitza: AMPA  Escola Rocafonda

Escola Tomàs Viñas
Del 25 de juny al 25 de juliol
Escola Tomàs Viñas (Passeig de Ramon Berenguer III, 130) 
60 places | Preu tot el casal: 170 euros
Infants nascuts entre 2010 i 2001
Horari: De 9 a 12.30 h i de 15 a 17 h
Serveis: Menjador de 12.30 a 15 h (6,55 euros/dia)
Inscripcions: secretaria de l’escola Tomàs Viñas, de 9 a 10.30 h 
i de 17 a 18.30 h
Organitza: AMPA Escola Tomàs Viñas

Escola Torre Llauder
Del 25 de juny al 25 de juliol
Escola Torre Llauder (Carrer de Ciutat Freta, 31)
50 places | Preu tot el casal: 207 euros
Preus per setmanes: del 25 al 27 de juny (27 euros); del 30 de juny 
al 4 de juliol (45 euros); del 7 a l’11 de juliol (45 euros); del 14 al 18 de 
juliol (45 euros); del 21 al 25 de juliol (45 euros)
Infants nascuts entre 2010 i 2002         
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h       
Serveis: Menjador de 13 a 15 h (6,40 euros/dia)
Inscripcions: Vestíbul de l’escola Torre Llauder, de 16.30 a 17.30 h
Organitza: AMPA Escola Torre Llauder

Escola Vista Alegre
Del 25 de juny al 22 de juliol
Escola Vista Alegre (Ronda de Sant Oleguer, 91)
50 places | Preu: 170 euros
Infants nascuts entre 2010 i 2002
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h 
Serveis: Menjador de 13 a 15 h (6,20 euros/dia). Acollida matinal de 8 
a 9 h (2 euros/dia). Permanències de 17 a 18 h (2 euros/dia)
Inscripcions: Escola Vista Alegre, de 9 a 10 h i de 16.30 a 17.30 h
Organitza: AMPA Escola Vista Alegre

Espiralitza’t
Del 25 de juny al 22 de juliol
Lloc de realització del casal a determinar
80 places | Preu: 160 euros
Infants nascuts entre 2010 i 1998
Horari: De 9 a 14 h
Serveis: Menjador de 14 a 16 h (3,5 euros dia; 32,5 euros tots els dies; 
els infants s’han de portar el dinar de casa). 
Acollida matinal de 8 a 9 h (2 euros dia; 20 euros tots els dies)
Inscripcions: Centre Cívic Molins, de 10 a 12 h i de 16.30 a 18.30 h
Organitza: Associació Espiralitza’t

L’Olla de Grills
Del 25 de juny al 23 de juliol
Locals parroquials de Sant Josep (Carrer d’en Moles, 27-29)
90 places | Preu tot el casal: 160 euros
Preu 1a quinzena (del 25 de juny al 9 de juliol): 80 euros
Preu 2a quinzena (del 10 de juliol al 23 de juliol): 80 euros
Infants nascuts entre 2010 i 1998
Horari: De 10 a 13 h i de 15 a 18 h 
Serveis: Menjador de 13  a 15 h (7 euros/dia). Acollida matinal de 8.30 
a 10 h (2 euros dia; 20 euros quinzena; 40 euros tots els dies)
Inscripcions: Carrer d’en Moles,  27-29. De 18 a 20 h
Organitza: Esplai L’Olla de Grills - Centre Jove Sant Jordi

Pampayuga
Del 25 de juny al 22 de juliol
Seu AIJ Pampayuga (Carrer de Càceres, 16) 
i Seu AV Cirera (Carretera de Cirera, 33)
100 places | Preu tot el casal: 125 euros
Infants nascuts entre 2010 i 1998
Horari: De 9 a 14 h
Serveis: Menjador de 14 a 15 h (3,5 euros/dia; Preu tot el casal 
20 euros). Els infants s’han de portar el dinar de casa. 
Acollida matinal de 8 a 9 h (3,5 euros/dia; 20 euros tots els dies)
Inscripcions: Associació Veïnal de Cirera, dilluns, dimecres i diven-
dres de 17.30 a 21 h, dimarts i dijous de 9 a 13 h
Organitza: Associació Infantil i Juvenil Pampayuga i Associació Veïnal de Cirera 

Summer Camp 
Escola Antonio Machado 
(casal d’estiu en anglès)
Del 25 de juny al 25 de juliol
Escola Antonio Machado (Plaça d’Antonio Machado, 1)
100 places | Preu tot el casal (del 25 de juny al 22 de Juliol): 175 euros. 
Opcional dies 23, 24 i 25: 27 euros, 
Preus per setmanes: del 25 al 27 de juny (27 euros); 
del 30 de juny al 4 de juliol (45 euros); del 7 a l’11 de juliol (45 euros); 
del 14 al 18 de juliol (45 euros); del 21 al 25 de juliol (45 euros) 
Infants nascuts entre 2010 i 2002         
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h       
Serveis: Menjador de 13 a 15 h (6,2 euros/dia). 
Acollida matinal de 8 a 9 h (32 euros tots els dies fins a 22 de juliol). 
Permanències de 17 a 18 h (32 euros tots els dies fins a 22 de juliol)
Inscripcions: Escola Antonio Machado, de 9 a 9.30 h i de 16.30 a 17 h
Organitza: AMPA Escola Antonio Machado

Summer Camp Escola Marta Mata 
(casal d’estiu en anglès)
Del 25 de juny al 25 de juliol
Escola Marta Mata (Carrer d’Aristòtil, 23) 
100 places | Preu tot el casal (del 25 de juny al 22 de Juliol): 175 euros. 
Opcional dies 23, 24 i 25: 27 euros
Preus per setmanes: del 25 al 27 de juny (27 euros); 
del 30 de juny al 4 de juliol (45 euros); del 7 a l’11 de juliol (45 euros); 
del 14 al 18 de juliol (45 euros); del 21 al 25 de juliol (45 euros)
Infants nascuts entre 2010 i 2002         
Horari: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h       
Serveis: Menjador de 13 a 15 h (6,2 euros/dia). 
Acollida matinal de 8 a 9 h (32 euros tots els dies fins a 22 de juliol). 
Permanències de 17 a 18 h (32 euros tots els dies fins a 22 de juliol)
Inscripcions: Escola Marta Mata, de 9 a 9.30 h i de 16.30 a 17 h
Organitza: AMPA Escola Marta Mata       

Preinscripció i inscripció 
/ Casals d’estiu 2014

1. Preinscripció: del 24 d’abril al 6 de maig i es podrà fer:

• A les oficines d’atenció ciutadana (des de les 9 h del dia 24 d’abril 
fins a l’hora de tancament de cada oficina el dia 6 de maig)
• Al telèfon d’atenció ciutadana 010* (des de les 9 h del dia 24 
d’abril fins a les 19 h del dia 6 de maig. De dilluns a divendres)
• Al web municipal www.mataro.cat (des de les 9 h del dia 24 d’abril 
fins a les 19 h del dia 6 de maig)

Un cop finalitzat el període de preinscripció es donarà una puntua-
ció a cada sol·licitud, segons els criteris establerts per les entitats 
organitzadores dels casals, que són:

1. Que els pares o tutors siguin socis de l’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes (AMPA) que organitza el casal d’estiu durant l’any 
en curs. Ser infant o jove soci de l’entitat de lleure, esportiva o 
centre obert que organitza el casal d’estiu durant l’any en curs.  
Fins a 55 punts.

2. Ser germà o germana dels que participen durant l’any en curs 
en el mateix casal d’estiu. Fins a 20 punts a cada germà o germana.

3. Ser alumne de l’escola o tenir una antiguitat mínima de dos anys 
en el casal d’estiu que organitzen les entitats de lleure. Fins a 15 
punts (aquest criteri només es valorarà en el cas que no s’hagi 
valorat el punt 1).

4. La proximitat del domicili familiar o de la feina al casal d’estiu. 
Fins a 10 punts (en el cas de proximitat de la feina al casal d’estiu 
caldrà portar un certificat de l’empresa, amb el domicili a la Di-
recció d’Ensenyament. Baixada de les Figueretes, 1, 2a planta, de 
dilluns a divendres i de 9 a 15 h. El termini de lliurament d’aquest 
certificat acaba el dimecres, 7 de maig, a les 15 h).

2. Publicació de les llistes 
El 15 de maig es publicaran les llistes, que es podran consultar als 
mateixos llocs on es fan les preinscripcions i també a les seus on es 
fan els casals d’estiu.

3. Formalització de les inscripcions
La formalització de les inscripcions es farà del 15 al 23 de maig, 
de dilluns a divendres,  en el lloc indicat en cada casal. 

Activitats d’estiu per a infants i joves
Durant les vacances escolars, diferents entitats de Mataró, amb el suport de 
l’Ajuntament, organitzen activitats d’oci i lleure: casals d’estiu, teatre, piscina, 
robòtica i tallers per a infants i joves. Totes aquestes activitats milloren el crei-
xement integral de la persona i, a més,  aprofitem el temps per gaudir i aprendre. 

Casals d’estiu

Cursos i tallers

Aula de Teatre

Campus Xnergic al TecnoCampus

Cursets infantils de natació

Col·labora :
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Tres roques 
jove 2014
Cursos i tallers d’estiu per a joves de 10 a 15 anys. 
Del 25 de juny a l’11 de juliol
Una proposta formativa adreçada a nois i noies de 10 a 15 anys 
per gaudir de les vacances aprenent i divertint-se al mateix temps.

Els cursos, de 8 sessions cadascun, es faran de dilluns a divendres, 
del 25 de juny al 4 de juliol, ambdós inclosos. El preu de cadascun 
dels cursos és de 42 euros
Els tallers temàtics, de 5 sessions cadascun, es faran de dilluns a 
divendres, del 7 a l’ 11 de juliol, ambdós inclosos. El preu de cadascun 
dels tallers és de 26,25 euros

Pl. del Canigó, 7 (c. de les Tres Roques)  08303 Mataró
Tel.: 937582475 / Fax: 937582476
tresroques@ajmataro.cat, ensenyament@ajmataro.cat
www.mataro.cat/tresroques
Twitter @tresroques / Facebook/tresroques

Horari de juliol:  
De dilluns a divendres, de 9  a 14 h
Autobús: L1, L2, L8
Línia Circular i Parada El turó 
Equipament accessible

Cursos 
Del 25 de juny al 4 de juliol

Fotografia i retoc digital
Aprendrem l’art i el funcionament de les càmeres digitals en 
l’àmbit tècnic i, posteriorment, utilitzarem la fotografia com a eina 
d’expressió en el camp artístic i en el personal. Tot això sense oblidar 
el procés d’edició d’imatges i retoc, endinsant-nos en les eines bàsi-
ques de Photoshop. Imprescindible càmera pròpia. 
Horari: de 9 a 10.45 h 

Experiments científics
Fem experiments? En aquest taller es construiran petits invents 
que han marcat la història i que a dia d’avui encara es fan servir, 
però amb una visió molt més moderna. Adreçat a joves amb ganes 
d’experimentar i descobrir la ciència d’una manera molt divertida
Horari: de 9 a 10.45 h

Avui cuino jo
Us proposem dues setmanes d’arts culinàries. Aprendrem a tallar, 
a coure, a elaborar plats i investigarem tot tipus d’aliments i mil i 
un ingredients... tot fent postres, amanides i tot tipus de delícies 
culinàries. Horari: de 9 a 10.45 h

Noves tecnologies
Com fer-ne un ús positiu i segur? Aprendrem quins són els avantatges 
de les noves tecnologies i les xarxes socials que ens envolten. Per què 
són tant útils i tant perilloses al mateix temps? Crearem els nostres 
perfils des de la seguretat i el coneixement. Horari: de 11.15 a 13 h

Performance i dansa al carrer
A través de la creació amb diferents materials, o històries. Farem pro-
postes d’improvisació de moviment , coreografies  i crearem dansa 
al carrer,  utilitzant  l’arquitectura i els racons del barri que més ens 
agradin.  Horari: de 11.15 a 13 h

Tots a la cuina!
S’aprendran nocions de cuina, tant per els que no hagin cuinat mai 
com per a les que ja hagin fet les seves primeres receptes. Triarem els 
aliments, per temporada i per nutrients i greixos, per tal de treballar 
davant d’una alimentació sana i equilibrada. Horari: de 11.15 a 13 h

Tallers temàtics
Setmana del 7 a l’11 de juliol 

Postres d’estiu
Conèixer les nocions bàsiques de la cuina pastissera i de postres. 
Potenciar la utilització correcta dels aliments dolços i salats. Motivar 
la part decorativa i atractiva de les postres. Aprendre a fer diverses 
bases de la pastisseria. Crear postres a partir de pocs ingredients. 
Horari: de 9 a 10.45 h

Fotografia i xarxes socials
Aprendre a gestionar les nostres fotografies per a fer-ne un bon ús en 
les xarxes socials. Treballarem en la creació d’un blog, i en l’aplicació 
de les fotografies a xarxes socials com facebook, instagram, pinterest... 
Horari: de 9 a 10.45 h

Descobrim la terra i els altres planetes
Hi ha vida a Mart? Aquesta pregunta encara no té resposta, però men-
tre la busquem no tenim més remei que seguir investigant la vida al 
planeta Terra. Cóm va aparèixer? Com ha evolucionat?  Quines pistes 
ens dóna sobre la possibilitat que hi hagi vida en altres planetes? 
Vine, farem de científics, serà divertit i aprendrem un munt de coses. 
Horari: de 9 a 10.45 h

Balls urbans i contemporanis
Dansa per a joves! Vine i practica diferents tècniques i estils!  Funky,  
Hip - Hop, dansa  contemporània,  improvisació , etc. Durant la setma-
na  crearem  una coreografia per mostrar-la al final del taller. 
Horari: d’11.15 a 13 h

Noves tecnologies
Fem música amb l’ordinador: Ús de programari bàsic d’informàtica 
musical  aplicat a l’expressió musical i a la creació d’una cançó. 
Podria arribar a ser l’èxit de l’estiu? Fem de Dj’s. Horari: d’11.15 a 13 h

Taller d’aprenent de mag 
L’objectiu principal és introduir els alumnes dins l’apassionant món 
de l’ il·lusionisme i donar a conèixer els seus fonaments, així com la 
importància de la presentació en la màgia. Al final del curs els alum-
nes tindran coneixement de multitud d’efectes màgics i hauran de ser 
capaços de presentar-los correctament. Horari: d’11.15 a 13 h

Període de sol·licitud d’inscripcions 

Del 24 d’abril al 18 de maig de 2014, ambdós inclosos. Les 
places són limitades en totes les activitats.  En cas que la 
demanda superi l’oferta les places s’adjudicaran per sorteig. 
Podeu trobar el full de sol·licitud d’inscripció i informació del 
procés a:

www.mataro.cat/tresroques 

Direcció d’Ensenyament /Baixada de les Figueretes, 1, 2n.

Centre de Formació Permanent Tres Roques / pl. del Canigó, 7 
(c. de les Tres Roques) 

Podeu fer les sol·licituds d’inscripcions de forma: 

• Presencial. A la Direcció d’Ensenyament (de dilluns a 
divendres de 8 a 15 h i dimecres i dijous de 8 a 17.30 h ) i 
al CFP Tres Roques (Matins de dilluns a divendres de 9 a 
14 h i dissabtes de 10 a 
13.30 h i tardes de 17 a 21 h).

• Correu electrònic. Les persones que ho prefereixin 
podran descarregar de la pàgina web (www.mataro.cat/
tresroques) 
un formulari de sol·licitud d’inscripció i enviar-lo a  
tresroques@ajmataro.cat. 

El pagament de les activitats s’ha de fer a través del compte 
bancari 2038 6697 72 6400002655 de Bankia un cop publica-
des les llistes, el 20 de maig, amb l’acceptació i realització de 
l’activitat. Cal indicar nom i activitat a l’hora de fer l’ingrés.
La data límit per fer l’ingrés és el 8 de juny de 2014. 
Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roquesi 
a www.mataro.cat/tresroques. 

Podeu trobar més informació dels cursos i tallers 
a www.mataro.cat/tresroques

Cursos formatius 
Curs de premonitors. 9 OciHum.
Certificat d’aprofitament 
Del 30 de juny al 18 de juliol
Curs adreçat a joves d’entre 15 i 17 anys per introduir-los en l’educació 
en el lleure. En aquest aprendran les funcions del monitor, jocs, 
dinàmiques, tallers i molts altres recursos de caràcter educatiu que 
els serà útil per a la intervenció socioeducativa. 
El curs serà de caràcter pràctic, tot i que també hi haurà classes 
teòriques centrades en les funcions dels monitors, les responsabili-
tats i la importància de l’educació en el lleure. 

Requisits per participar-hi: tenir entre 15 i 17 anys
Organització: el curs consta de dues parts: 
formació teòrica (24 h) i pràctiques (50 h) 
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba. Plaça de Miquel Biada, 5. 
• Sessions teòriques: 30 de juny al 9 de juliol 
• Pràctiques: la setmana del 7 i la del 14 de juliol, als diferents 
casals de Mataró. 
Acabament de les pràctiques el divendres 18 de juliol.
Horaris: de 16 a 19 h | Preu per alumne: 45 euros

Curs de Iniciació 
Tècnica/a d’Esport. 9 OciHum.
Titulació Oficial de l’Escola Catalana de l’Esport
Del 30 de juny al 10 de juliol
Curs adreçat a joves interessats en el món de l’esport. Aquest curs és 
una primera aproximació al món esportiu professional. Els continguts 
que s’hi treballen estan relacionats amb els àmbits de l’activitat físi-
ca, la salut (les lesions esportives i els primers auxilis), la psicologia, 
la pedagogia i l’educació.

Requisits per participar-hi: a partir de 17 anys 
Organització: El curs consta de dues parts: 
• Bloc comú: 15 h. Aproximació al concepte de salut i activitats 
físicoesportives, bones pràctiques de gènere en l’esport, 
educació a l’esport, recursos metodològics i primers auxilis.
• Bloc específic: 35 h. Joc i esport a l’edat escolar. Combina teoria 
i pràctica. 
• Bloc comú: 30 de juny; 1, 2 i 3 de juliol
• Bloc específic: del 4 al 10 de juliol
Lloc on s’impartirà el curs: Centre Cívic Espai Gatassa. 
c/ de Josep Monserrat Cuadrada, 1 
Horari: De 9.30 a 13.30 h | Preu per alumne: 85 euros

Curs de monitors de lleure. 
Fundació Pere Tarrés
Titulació Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya
Del 25 de juny al 22 de juliol
Curs que prepara  l’alumne per intervenir de manera educativa en 
activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, 
dinamitzar i avaluar les activitats en el marc de la programació 
general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques 
específiques d’animació de grups, amb una incidència explícita en 
l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de segure-
tat i prevenció de riscos.

Requisits per participar-hi: tenir 18 anys en el moment d’iniciar el curs
Organització: 
El curs consta de dues parts:
• Part teòrica: 150 h (100 h presencials i 50 online)
• Part pràctica i elaboració de la memòria: 160 h 
Horari: De 9 a 14 h
Lloc on s’impartirà el curs: Centre Cívic Cabot i Barba. 
Plaça de Miquel Biada, 5
Preu per alumne: 205 euros

Inscripcions
Del 24 d’abril al 18 de maig de 2014
Oficina Jove del Maresme, 
Centre Cívic de Cabot i Barba. 
Plaça de Miquel Biada, 5. 
Horari: de dilluns a dijous, de 17 a 21 h i 
divendres de 10 a 14  i de 17 a 21 h. 
Telèfon: 93 798 96 49

Activitats als 
Espais Joves 
Activitats d’educació en el lleure adreçades a joves a partir de 12 anys 
que es porten a terme durant l’època d’estiu (finals de juny i juliol).
Es prioritzaran aquells joves inscrits a la Xarxa d’Espais Joves i que 
hagin participat regularment en les activitats durant el curs 2013-14.
Informació i inscripcions gratuïtes, del 24 d’abril al 18 de maig de 2014. 
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h a:

Espai Jove Cerdanyola
Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84 / Tel. 661 044 595
ej.cerdanyola@xarxagedi.coop

Espai Jove la Llàntia
C. de Teià, 7 / Tel. 93 702 37 22 / 674 954 119
ej.lallantia@xarxagedi.coop

Espai Jove Pla d’en Boet
Ronda de Francesc Macià, 103 / Tel. 661 044 584
ej.pladenboet@xarxagedi.coop

Espai Jove Rocafonda- El Palau
C. de Pablo Ruiz Picasso, 30 / Tel. 93 790 22 41
ej.rocafondaelpalau@xarxagedi.coop

Aula de Teatre 
C. de Juan Meléndez Valdes, 2. Tel. 93 757 08 73 

Teatre en anglès
Del 25 de juny al 22 de juliol 
Per a nens i nenes entre 7 i 12 anys, teatre en anglès té com 
a objectiu trobar un territori comú entre l’aprenentatge de la llengua 
anglesa i les tècniques teatrals. Curs impartit per la professora 
Carla Lindström. 
Objectius del curs: Prendre consciència del cos i el moviment, treba-
llar la relació entre moviment i respiració, fer exercicis cooperatius, 
treballar petits textos en anglès i presentar  al públic un tast de tot el 
que haurem  treballat al llarg del monogràfic.
Horaris: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h | Preu del curs: 180 euros 

Tastet de circ
Del 25 de juny al 22 de juliol
Per a nens i nenes entre 7 i 11 anys, tastet de circ té com a objectiu 
treballar diferents disciplines del circ: trapezi, cable d’equilibri, perxa 
xinesa, pilota d’equilibri, acrobàcia, minitramp i malabars. En finalit-
zar el monogràfic es farà un cabaret de circ dins l’espai familiar de 
Les Santes. Curs impartit pels professionals del circ de Cronopis.
Objectius del curs: Introduir diferents tècniques circenses, Practicar 
exercici físic de forma divertida, diferent i desafiadora, fomentar el 
coneixement i respecte del propi cos com a eina bàsica de treball al 
circ, fer exercicis cooperatius i presentar  al públic un tast  de tot el 
que haurem treballat al llarg del monogràfic.
Horaris: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h | Preu del curs: 180 euros

Tastet de circ per a joves
Del 25 de juny al 22 de juliol
Per a nens i nenes entre 12 i 16 anys, tastet de circ per a joves té 
com a objectiu treballar diferents disciplines del circ: trapezi, cable 
d’equilibri, perxa xinesa, pilota d’equilibri, acrobàcia, minitramp i 
malabars. En finalitzar el monogràfic es farà un cabaret de circ 
dins l’espai familiar de Les Santes. Curs impartit pels professionals 
del circ de Cronopis.
Objectius del curs: Introduir diferents tècniques circenses, practicar 
exercici físic de forma divertida, diferent i desafiadora, fomentar el 
coneixement i respecte del propi cos com a eina bàsica de treball al 
circ, fer exercicis cooperatius i presentar al públic un tast  de tot el 
que haurem treballat al llarg del monogràfic.
Horaris: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h | Preu del curs: 180 euros

Inscripcions
Del 5 al 30 de maig, a l’Aula de Teatre
De dilluns a divendres, de 6 a 9 h del vespre
Per formalitzar la inscripció cal dur: fotocòpia del DNI 
de l’alumne, fotocòpia del DNI del tutor legal, fotocòpia 
del document acreditatiu del compte bancari.

Campus Xnergic 
al TecnoCampus
Avda. Ernest Lluch, 32. Local Xnergic, edifici universitari. 
Tel. 931 69 65 00

Robòtica i Programació 
de Videojocs
Xnergic és una comunitat virtual per a joves fins a 17 anys, basada 
en la passió per la tecnologia. Si ets fan dels videojocs, els robots, 
Internet i els audiovisuals, aquest és el teu espai.
Horari: de 9.30 a 13.30 h  
Edats: de 13 a 17 anys
Preu: 260 euros  

Inscripcions
A partir del 5 de maig a www.xnergic.org. 
Dos torns:
• Del 30 de juny a l’11 de juliol
• Del 14 al 25 de juliol

Cursets infantils 
de natació
Piscina Municipal de Mataró
Avinguda del Velòdrom, 25 / 08304 Mataró
Tel. 93 741 61 61 / Fax. 93 741 61 62
piscinamunicipal@ajmataro.cat

Nivells i horaris

Iniciació | 10.45 – 11.30 h

Iniciació / Perfeccionament | 11.30 – 12.15 h  

Iniciació / Perfeccionament | 16.15 – 17.00 h 

Iniciació | 17.30 – 18.15 h | 

Iniciació / Perfeccionament | 18.15 – 19.00 h

Iniciació | 19.00 – 19.45 h | 

INICIACIÓ: cranc, granota, pop o dofí
PERFECCIONAMENT: balena o tauró (neden més 
d’una piscina  amb coordinació)

Preinscripcions i inscripcions
• En cas de dubte de nivell, caldrà fer una prova prèvia a la inscripció. 
• Si es presenta sol·licitud per més d’un horari, adjudicarem la plaça 
en funció de la demanda.  Si en un horari no hi ha suficients alumnes 
inscrits per poder fer el curset amb els nivells necessaris, oferirem 
un horari alternatiu. 

• Les places s’adjudicaran per sistema de sorteig i es poden 
presentar les sol·licituds del 5 al 16 de maig a: 

• Les oficines d’atenció ciutadana 
• el telèfon d’atenció ciutadana 010*  
• el web municipal www.mataro.cat  (tema Esport – instal·lacions 
esportives – Piscina Municipal): des de les 9 h del dia 5 de maig i 
fins les 24 h del dia 16 de maig
• La Piscina Municipal: de 9 a 13.30 h (de dilluns a divendres) 
de 16 a 19 h (de dilluns a dijous) 
Cost de la trucada: el preu de les trucades dependrà en cada cas de les tarifes 
estipulades per cada operador.

• Sorteig d’adjudicació a la Piscina Municipal, el dia 27 de maig 
a les 8.30 h 

• El dia 29 de maig es publicaran les llistes d’admesos als mateixos 
llocs on es presenten les sol·licituds. 

• Inscripció i pagament, del 2  al 16 de juny. S’haurà de formalitzar la 
inscripció al curset al qual s’ha estat admès. Caldrà portar dues foto-
grafies de carnet. Si ja ha fet cursets en anys anteriors, només caldrà 
dur el carnet de piscina, o una foto si ja no el té. La documentació es 
podrà presentar a la Piscina Municipal i  a les oficines d’atenció ciu-
tadana. Per confirmar la inscripció caldrà retornar, a qualsevol dels 
llocs abans esmentats, el full d’ingrés validat per  Catalunya Caixa en  
un termini de dos dies laborables. Si ho prefereix pot fer el pagament 
amb targeta bancària a la Piscina Municipal.

En cas de dubtes previs a la inscripció,  pot fer qualsevol consulta 
a la Piscina Municipal.

Centre Municipal 
d’Esports El Sorrall
Del 30 de juny al 25 de juliol
Ronda de Josep Tarradellas, 103 
Telèfon: 937 411 950 

Nadons (4 a 24 mesos)  
Dimecres | 11.00 h | Preu: 27,25 euros
Divendres | 16.30 h | Preu: 27,25 euros

Peixets 2-3 (n. 2010/11)  
Dimecres i Dijous | 16.30 h | Preu: 39,20 euros
Dilluns, Dimecres, i Divendres | 17.20 h | Preu: 58,80 euros
Dimecres i Dijous | 17.20 h | Preu: 39,20 euros

Peixet Blanc (P3)  
Dimecres i Dijous | 16.30 h | Preu: 39,20 euros
Dilluns a Divendres | 17.20 h | Preu: 98,00 euros
Dilluns, Dimecres, i Divendres | 18.10 h | Preu: 58,80 euros
Dimecres i Dijous | 18.10 h | Preu: 39,20 euros

Peixet Groc (P4)  
Dilluns, Dimecres, i Divendres | 16.30 h | Preu: 58,80 euros
Dimecres i Dijous | 16.30 h | Preu: 39,20 euros
Dilluns a Divendres | 17.20 h | Preu: 98 euros
Dilluns a Divendres | 18.10 h | Preu: 98 euros

Peixet Taronja (P5)  
Dilluns a Divendres | 17.20 h | Preu: 98 euros
Dilluns a Divendres | 18.10 h | Preu: 98 euros

Cavallet Blanc/Groc (1r 2n primària)  
Dilluns a Divendres | 18.10 h | Preu: 98 euros

Cavallet Taronja (3r Primària)  
Dilluns a Divendres | 19.00 h | Preu: 98 euros

Cavallet Verd/Blau/Negre (4rt-5è-6è Primària)  
Dilluns a Divendres | 19.00 h | Preu: 98 euros

Inscripcions
A partir del 2 de juny 
Al web www.eurofitness.com
A la recepció del centre de dilluns a divendres de 8 a 21 h 
Imprescindible DNI o llibre de família.   

Oficines d’atenció ciutadana
De dilluns a divendres, de 9 a 19 h

• Ajuntament, La Riera, 48. 

De dilluns a divendres, de 9 a 15 h

• Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) 
Rocafonda c/ de Josep Punsola, 47 

• Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) 
Cerdanyola pg. de Ramon Berenguer III, 82 

• Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) 
Molins  c/ de Nicolau Guanyabens, 23-25 

• Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) 
Pla d’en Boet c/ de Juan Sebastián El cano

• Punt d’Atenció Ciutadana 
Cirera c/ de Cadis, 1 

Co
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Telèfon d’Atenció Ciutadana 010*
*HORARI: de 8 del matí a 19 h, de dilluns a divendres. Caps de setmana i festius 
tancat. Les trucades rebudes fora de l’horari indicat seran ateses per un 
contestador automàtic en el qual els ciutadans  que ho desitgin podran en-
registrar la seva demanda. L’Ajuntament garanteix posar-se en contacte amb 
aquelles persones que hagin deixat les seves dades el primer dia laborable 
després de l’enregistrament. Número de telèfon que cal marcar des de fora 
de Mataró 807 11 70 10.
Cost de la trucada: el preu de les trucades dependrà en cada cas de les tarifes 
estipulades per cada operador.
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