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INTRO

Benvolgudes famílies,
Aquest és un estiu especial per tot el que està pas-
sant com a conseqüència de la pandèmia. Amb tot, 
a Sant Nicolau us volem presentar una oferta d’ac-
tivitats com cada estiu, tot i que ens hem adaptat 
a les noves mesures de seguretat que ens demana 
l’Administració per poder garantir la salut de tots: 
els alumnes, les famílies i els professionals que els 
atendran.

Així doncs, aquest estiu seguirem amb les tradi-
cionals i exitoses activitats des de finals de juny i 
fins a finals de juliol. El Casal d’Estiu ens portarà la 
temàtica dels contes, “Un Casal de Conte” per als 
més petits, el Campus de Bàsquet a les instal·la-
cions de Sant Nicolau i les Colònies de Bàsquet, 
una setmana sencera gaudint d’experiències 
inoblidables a La Conreria, les magnífiques ins-
tal·lacions que ens acullen per cinquena edició. 
Seguirem un any més proposant el Casalbasket 
per als qui volen combinar el Casal i el Bàsquet 
d’iniciació.

I també gaudirem un any més de les activitats ar-
tístiques i creatives amb la Dansa i Creativitat i el 
Teatre Musical, que ompliran l’estiu d’il·lusions i 
noves experiències. Tant per als nens i nenes que 
s’hi vulguin iniciar, com per als que ja n’hagin tin-
gut alguna experiència anterior.

Les activitats s’organitzaran en grups de convivèn-
cia de 10 alumnes. Com sempre, per a cada grup 
comptem amb els millors professionals titulats per 
oferir una formació de màxima qualitat a l’abast de 
tots els nens i nenes que vulguin practicar esport 
amb nosaltres.

Veureu que continuem oferint uns horaris fets a 
mida per tal de facilitar les complexes logístiques 
de les famílies.

Per a qualsevol dubte o qüestió, no dubteu a po-
sar-vos en contacte amb la secretaria de l’escola o 
amb l’oficina de la Secció Esportiva. Gràcies per la 
vostra confiança.

oriol domingo

President de la
Fundació Sant Nicolau
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El casal d’aquest estiu estarà ambientat en l’apassionant món dels 
contes. Viurem grans aventures de la mà dels personatges que ens 
visitaran. Cada setmana diferents personatges ens presentaran un 
conte i entre tots haurem de superar uns reptes i activitats. També se-
guirem realitzant altres activitats com ara: anglès, taller de creativitat, 
expressió corporal, cuina, música, informàtica i psicomotricitat.

El Casal d’Estiu és un projecte lúdic i pedagògic adreçat a nens i nenes 
nascuts entre el 2016 i el 2012 (des de P3 fins a 2n de primària).

ACTIVITATS
A partir de les històries d’Un Casal de Conte 
es realitzaran diferents activitats, jocs, tallers 
i sortides, entre d’altres. Els dimarts i els 
dijous,  si les condicions són oportunes, 
es farà una sortida matinal (9-13h) per 
Sabadell. Ara per ara, no oferirem la nit a 
l’escola que estava prevista per al dijous 16 
de juliol. En cas que finalment es realitzés, us 
n’informaríem més endavant. El casal d’estiu 
es realitza amb el suport i la col·laboració de 
l’equip docent de l’Escola Sant Nicolau

PROGRAMACIÓ 
Setmana 1, del 22, 23, 25 i 26 de juny 
Setmana 2, del 29 de juny al 3 de juliol 
Setmana 3, del 6 al 10 de juliol 
Setmana 4, del 13 al 17 de juliol 
Setmana 5, del 20 al 24 de juliol
Setmana 6, del 27 al 31 de juliol

HORARI
7:45h a 8:45h: Servei d’acollida 9:00h a 13:00h: Activitats de matí 

13:00h a 15:00h: Torn de dinar 15:00h a 17:00h: Activitats de tarda

Dimarts i dijous: habitualment els dimarts sortíem per Sabadell 
i els dijous realitzàvem les excursions. A causa de la situació 
excepcional d’enguany, els dimarts i els dijous farem sortides a 
peu dins de Sabadell si la situació a l’estiu ens ho permet.

UN CASAL
DE CONTE
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EDATS
Per a nens i nenes 

nascuts entre el 

2012 i el 2016 

(de P3 a 2n de 

primària)
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Per a aquells infants que volen tenir la primera presa de contacte 
amb el bàsquet, però d’una manera combinada amb el casal d’es-
tiu, jugarem i aprendrem de forma distesa, lúdica i atractiva fent 
bàsquet i seguirem les activitats troncals del casal d’estiu. 

ACTIVITATS
Tot el programa d’activitats d’aquest casal 
s’ha elaborat a partir de les històries d’Un 
Casal de Conte amb el suport i col·labo-
ració de l’equip docent de l’Escola Sant 
Nicolau. Els nens jugaran a bàsquet du-
rant una hora i mitja els dilluns, dimecres i 
divendres acompanyats dels entrenadors 
del Club Esportiu Sant Nicolau.

ENTRENAMENTS
Dilluns, dimecres i divendres es realit-
zaran els entrenaments de bàsquet. 

Aquesta activitat tindrà una durada 
d’una hora i mitja. Després els nens 
s’afegiran a les activitats que s’estiguin 
realitzant al Casal. Els dimarts i dijous 
realitzaran les sortides per Sabadell en 
cas que es duguin a terme.

PROGRAMACIÓ
Setmana 1, del 22, 23, 25 i 26 de juny 
Setmana 2, del 29 de juny al 3 de juliol 
Setmana 3, del 6 al 10 de juliol 
Setmana 4, del 13 al 17 de juliol 
Setmana 5, del 20 al 24 de juliol
Setmana 6, del 27 al 31 de juliol

CASALBASKET

HORARI
7:45h a 8:45h: Servei d’acollida 9:00h a 13:00h: 

Activitats de matí 13:00h a 15:00h: Torn de dinar 

15:00h a 17:00h: Activitats de tarda Dimarts i dijous: 

sortides matinals per Sabadell
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EDATS
Per a nens i nenes nascuts 

entre el 2012 i 2014 (de P5 a 

2n de primària)
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HORARI
De 7:45h a 8:45h: Servei d’acollida De 9:00h a 

13:00h: Entrenaments i activitats De 13:00h a 

15:00h: Torn de dinar

COLÒNIES
DE BÀSQUET

Les colònies de bàsquet d’enguany ens portaran fins a La Conreria, 
la casa de colònies més gran de Catalunya i que ja coneixem dels 
últims estius, en què hem viscut grans experiències. Compta amb 
unes instal·lacions totalment renovades i que ens permeten exclu-
sivitat d’espais per poder gaudir d’una setmana sencera de bàs-
quet, jocs i tot tipus d’activitats diverses en un entorn magnífic. El 
recinte el gestiona directament la Fundació Pere Tarrés, i compta 
amb el certificat de garantia de totes les mesures de seguretat, 
d’higiene, d’habitacions i menjador privats que es requereixen en 
fase 3 per poder acollir-nos i gaudir d’una magnífica setmana.

 Entrenaments individuals i col·lectius

 Tecnificacions amb objectius

 Competicions de bàsquet

 Activitats a l’aire lliure

 Jocs d’aventura i jocs de nit

 Piscina

EDATS
Per a nens i nenes nascuts 

entre el 2004 i el 2013 

(de 2n de primària a 4t d’ESO)
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HORARI
De 7:45h a 8:45h: Servei d’acollida

De 9:00h a 13:00h: Entrenaments  

i activitats

De 13:00h a 15:00h: Torn de dinar

CAMPUS
BÀSQUET

El Campus de Bàsquet d’estiu es realitzarà íntegrament a les ins-
tal·lacions de l’Escola Sant Nicolau (pavelló i pistes exteriors). Et 
donarà l’oportunitat de poder gaudir al màxim del teu esport 
preferit, aprofitant per incidir en fonaments tècnics i tàctics per-
què milloris encara més el teu nivell i perfeccionis les teves ha-
bilitats.

Cada dia realitzarem treball individual i també col·lectiu, respec-
tant les mesures de seguretat recomanades. Cada setmana l’enfo-
carem a un concepte del joc i realitzarem competicions diàries i 
setmanals sense oposició, tal i com indica la normativa en Fase 3.

Totes les sessions que realitzarem durant el Campus seran dirigides 
pels entrenadors titulats del Club Esportiu Sant Nicolau i rebrem 
les classes magistrals gaudint de sessions entretingudes i plenes 
de contingut per progressar com a jugadors.
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ACTIVITATS
 Entrenaments individuals i col·lectius 
 Tecnificacions diàries en funció dels objectius 
 Treball adaptat a cada jugador/a 
 Multiesports
 Sessions de millora mitjançant el vídeo 
 Competicions diàries All-Star Game (divendres) 

PROGRAMACIÓ
Setmana 1, del 22, 23, 25 i 26 de juny 
Setmana 2, del 28 de juny al 4 de juliol (Colònies a La Conreria)
Setmana 3, del 6 al 10 de juliol 
Setmana 4, del 13 al 17 de juliol 
Setmana 5, del 20 al 24 de juliol
Setmana 6, del 27 al 31 de juliol

EDATS
Per a nens i nenes nascuts entre 

el 2004 i el 2013  

(de 1r primària a 4t d’ESO)
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DANSA I CREATIVITAT
Per a nens i nenes que ballen habi-
tualment o que no ho han fet mai 
i volen experimentar-ho. Amb la 
Maria Ferrándiz, llicenciada en pe-
dagogia de la dansa per l’Institut 
del Teatre. Diferents disciplines de 
dansa, per aprendre i gaudir amb 
les coreografies. Aquest any degut 
a la situació excepcional no podrem 
gaudir de l’espectacle en directe per 
les families a la sala d’audiovisuals 
els divendres.

ACTIVITATS
Creativitat a través de manualitats que ens 
permeten descobrir diferents tècniques i 
materials. La dansa és l’activitat principal 
que us proposem en les diferents temàti-
ques setmanals.

HORARI
De 7:45h a 8:45h: Servei d’acollida De 9:00h a 

10:30h: Dansa (grup de grans) i Activitats manu-
als creatives (Grup de petites) De 11:00h a 13:00h: 

Activitats manuals creatives (grup de grans) i 

Dansa (Grup de petites) De 13:00h a 15:00h: Torn 

de dinar 

EDATS

PLACES LIMITADES

Per a nens i nenes nascuts 

entre el 2002 i el 2014 (de 

P5 a 2n de Batxillerat)

Setmana 3, del 6 al 
10 de juliol: DANSA 

CREATIVA

Setmana 1, del 22, 
23, 25 i 26 de juny: 
CONTEMPORANI

Setmana 4, del 13 al 
17 de juliol: BALLET

Setmana 2, del 28 
dejuny al 4 de juliol: 

JAZZ

Setmana 5, del 20 al 
24 de juliol: URBANA

Setmana 6, del 27 al 
31 de juliol: JAZZ



> 9

PROGRAMACIÓ
De 7:45h a 8:45h: Servei d’acollida 

De 9:00h a 13:00h: Activitat de Teatre 

De 13:00h a 15:00h: Torn de dinar

EDATS
Per a nens i nenes nascuts entre 

el 2002 i el 2012 (de 2n de primà-

ria a 2n de Batxillerat)

TEATRE MUSICAL
Per als que us agrada el 
món del teatre, l’esplai 
del teatre musical, sota la 
direcció de l’Albert Gon-
zález, us dona l’oportuni-
tat de conèixer com es pre-
para un musical amb les 
diferents disciplines que el 
componen: la interpreta-
ció, el cant i la dansa.
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Setmana 4,  
del 13 al 17 de juliol:  

HAIRSPRAY

Setmana 3,  
del 6 al 10 de juliol: 

ALADIN

Setmana 5,  
del 20 al 24 de juliol: 

MÀGIC D’OZ

Setmana 6,  
del 27 al 31 de juliol: 

PETER PAN

Setmana 1,  
del 22, 23, 25 i 26 de 

juny: FROZEN

Setmana 2, del 28 
dejuny al 4 de juliol: 

ELS MISERABLES

PLACES LIMITADES

ACTIVITATS
Cada setmana treballarem la 
interpretació segons el guió de 
la temàtica de l’obra, cantarem 
un dels temes principals i pre-
pararem una coreografia amb 
moviments propis de la dansa 
musical. Aquest any degut a la 
situació excepcional no podrem 
gaudir de l’espectacle en directe 
per les families a la sala d’audio-
visuals els divendres.
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CASAL
DE SETEMBRE

DEL 31 D’AGOST AL 4 DE SETEMBRE I  9 I  10 DE SETEMBRE

El Casal de Setembre t’ofereix d’uns dies d’activitats, jocs i lleure 
per passar-ho d’allò més bé. Explicar i dibuixar les experiències 
viscudes a l’estiu i gaudir d’uns dies plens d’aventures abans de 
tornar a començar l’escola. 

DESCOMPTE ESPECIAL
El preu i els horaris són el mateixos que Un Casal de 

Conte per la setmana sencera i el 9 i 10 de setem-

bre s’han d’afegir com a esporàdics. Per als que fan 

4 setmanes o més s’aplicarà un 10% de descompte 

en tot el Casal d’Estiu

EDATS
Per a nens i nenes nascuts 

entre el 2012 i el 2016 

(de P3 a 2n de primària)
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INFORMACIÓ GENERAL
En el full adjunt hi trobareu tota la informació per realitzar la inscripció a les activitats que us hem proposat. 

Us recordem que són obertes tant als infants i joves de Sant Nicolau com també als de tota la ciutat i rodalia.

Podeu fer la inscripció online enviant a estiu@santnicolau.com els tres documents necessaris: Fitxa d’Activitats 

adjunta, protecció de dades i comprovant de la transferència. La Declaració responsable* caldrà portar-la el 1r dia 

d’inici d’Activitats d’Estiu degudament complimentada i signada. La inscripció quedarà validada en el moment de 

rebre els tres documents i el pagament.

*La Declaració Responsable Covid-19 i la Protecció de Dades caldrà portar-les a la secretaria de l’escola el 1r dia d’inici  
de les Activitats d’Estiu.

ACTIVITATS
Per formalitzar la inscripció cal que seguiu els passos següents: 

Feu un ingrés al número de compte següent: Poseu el nom del nen/a com a concepte

ES69 0081 0900 8400 0435 1642 NOM DEL NEN/A

IMPORTANT: Per fer efectiu el pagament recordeu indicar el nom del nen/a.

SUPLEMENTS
Tots els suplements es pagaran en efectiu a la Secretaria de l’Escola Sant Nicolau. 

ANUL·LACIONS
A partir del 21 de juny no es retornarà cap import, tret d’aquells casos justificats degudament.

Acollida (de 7:45h a 8:45h)

Dinar esporàdic

Matí esporàdic (de 9:00h a 13:00h) 

Tarda esporàdica (de 15:00h a 17:00h) 

Dia sencer esporàdic (no inclou dinar)

3€/dia

8,5€/dia

25€/matí

14€/tarda

35€

mailto:estiu@santnicolau.com
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Secretaria de l’Escola Sant Nicolau:
c/ Jardí, 72-80
En horari de 9h a 13h

estiu@santnicolau.com

www.santnicolau.com
www.cesantnicolau.com

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ
LA PODEU CONSULTAR A:

organitza:


