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INTRO

Benvolgudes famílies,

L’estiu ja és aquí i un any més us volem oferir un ampli 
ventall d’activitats per a totes les edats, i obertes tant 
als nens i joves de Sant Nicolau com als de tota la ciutat 
i rodalia.

Aquest estiu seguirem amb les tradicionals i exito-
ses activitats des de finals de juny i fins a finals de ju-
liol. El Casal Màgic d’Oz per als més petits, el Cam-
pus de Bàsquet a les instal·lacions de Sant Nicolau 
i les Colònies de Bàsquet d’una setmana sencera 
gaudint d’experiències inoblidables a La Conreria, 
la casa on anirem per tercer any consecutiu després 
dels dos estius apassionants que ja hi hem passat. 
Seguirem un any més proposant el Casalbasket per 
als qui volen combinar el Casal i el Bàsquet.

I també gaudirem un any més de les activitats  
artístiques 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 tingut 
alguna experiència anterior.

Com sempre, per a cada grup comptem amb els mi- 
llors 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 fa-
mílies.

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



> 3

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

Dijous: excursions de tot el dia (9h a 17h)

EDATS
Per a nens i nenes nascuts 

entre el 2010 i el 2014.

CASAL
MÀGIC D’OZ

Viatja amb nosaltres fins al món fantàstic del Màgic d’Oz. Vols 
ajudar la Dorothy i els seus amics? Tots junts segur que ho acon-
seguim! 

El casal d’estiu és un projecte lúdic i pedagògic adreçat a nens i 
nenes nascuts entre el 2010 i el 2014. A través de la història del 
Màgic d’Oz es realitzaran diferents activitats, jocs, tallers i sortides. 

 Reunió informativa: dilluns 7 de maig 19:30.

ACTIVITATS
Tot el programa d’activitats d’aquest 
casal s’ha elaborat a partir de la 
història del Màgic d’Oz amb el suport 
i col·laboració de l’equip docent de 
l’Escola Sant Nicolau.

SORTIDES I EXCURSIONS
Cada setmana farem una sortida de 
matí i una excursió de tot el dia.

PROGRAMACIÓ
Setmana 1, del 25 al 29 de juny
Setmana 2, del 2 al 6 de juliol
Setmana 3, del 9 al 13 de juliol
Setmana 4, del 16 al 20 de juliol
Setmana 5, del 23 al 27 de juliol
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CASALBASKET

Per a aquells infants que volen tenir la primera presa de contacte 
amb el bàsquet, però d’una manera combinada amb el CASAL 
D’ESTIU, jugarem i aprendrem de forma distesa, lúdica i atractiva 
fent bàsquet i seguirem les activitats troncals del CASAL d’ESTIU.

 Reunió informativa: dilluns 7 de maig 19:30.

ACTIVITATS
Tot el programa d’activitats d’aquest casal 
s’ha elaborat a partir de la història del 
Màgic d’Oz amb el suport i col·laboració 
de l’equip docent de l’Escola Sant Nicolau. 
Els nens jugaran a bàsquet durant una 
hora i mitja els dilluns, dimecres i diven-
dres acompanyats dels entrenadors del 
Club Esportiu Sant Nicolau.

SORTIDES I EXCURSIONS
Dilluns, dimecres i divendres realitza-
ran els entrenaments de bàsquet. 
Dimarts i dijous faran excursions amb 
el Casal.

PROGRAMACIÓ
Setmana 1, del 25 al 29 de juny
Setmana 3, del 9 al 13 de juliol
Setmana 4, del 16 al 20 de juliol
Setmana 5, del 23 al 27 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

Dijous: excursions de tot el dia (9h a 17h)

EDATS
Per a nens i nenes nascuts 

entre el 2010 i el 2014.
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COLÒNIES
DE BÀSQUET

DE L’1 AL 7 DE JULIOL

Les colònies de bàsquet d’enguany et portaran fins a La Conreria, 
la casa de colònies més gran de Catalunya i que ja coneixem dels 
dos últims estius, en què hem viscut grans experiències. Compta 
amb unes instal·lacions totalment renovades per poder gaudir 
d’una setmana sencera de bàsquet, jocs i tot tipus d’activitats 
diverses en un entorn magnífic.

 Reunió informativa: dimecres 9 de maig 19:30.

ACTIVITATS

 Entrenaments individuals i col·lectius

 Tecnificacions amb objectius

 Competicions de bàsquet

 Activitats a l’aire lliure

 Jocs d’aventura

 Piscina

EDATS
Per a nens i nenes  

nascuts entre el 2002  

i el 2011.
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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, cada set-
mana l’enfocarem a un concepte diferent del joc i realitzarem com-
peticions.

 Reunió informativa: dimecres 9 de maig 19:30.

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
 Sessions de millora mitjançant el vídeo
 Competicions diàries
 All-Star Game (divendres)
 Multi esports 

PROGRAMACIÓ
Setmana 1, del 25 al 29 de juny
Setmana 2, del 2 al 6 de juliol   (Colònies a La Conreria)
Setmana 3, del 9 al 13 de juliol
Setmana 4, del 16 al 20 de juliol
Setmana 5, del 23 al 27 de juliol

EDATS
Per a nens i nenes  

nascuts entre el 2002  

i el 2011.
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DANSA
I CREATIVITAT

Un casal per a nens i nenes que ballen habitualment o que no ho 
han fet mai i volen experimentar-ho. Amb la Maria Ferràndiz, lli-
cenciada en pedagogia de la dansa per l´Institut del teatre,  t´o-
ferim classes de dansa de diferents disciplines, per aprendre i gau-
dir amb les coreografies que setmanalment oferirem als familiars, 
cada divendres a les 12h a la sala d´actes de l´escola.

 Reunió informativa: dimarts 8 de maig 19:30.

ACTIVITATS
La creativitat també està present en aquest casal, durant el qual cada dia treballarem 
manualitats amb diferents materials i tècniques: cosir, decorar, decorar galetes, scrap, 
fusta, pintura, maquillatge de fantasia...

PROGRAMACIÓ
Setmana 1, del 25 al 29 de juny: BALLET
Setmana 2, del 2 al 6 de juliol: DANSA CREATIVA
Setmana 3, del 9 al 13 de juliol: JAZZ
Setmana 4, del 16 al 20 de juliol: DANSA URBANA
Setmana 5, del 23 al 27 de juliol: CONTEMPORANI

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

De 9:00h a 10:30h: Dansa

De 11:00h a 13:00h: Activitats creatives De 13:00h a 

15:00h: Torn de dinar

EDATS
Per a nens i nenes  

nascuts entre el 2002  

i el 2013.
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PROGRAMACIÓ
Del 25 al 29 de juny (Setmana 1): ANNIE

Del 2 al 6 de juliol (Setmana 2): GREASE

Del 9 al 13 de juliol (Setmana 3): EL GRAN 

SHOWMAN

Del 16 al 20 de juliol (Setmana 4): EL REI LLEÓ

Del 23 al 27 de juliol (Setmana 5): TOY STORY

EDATS
Per a nens i nenes nascuts 

entre el 2002 i el 2011.

TEATRE
MUSICAL

Per als qui els agradi el món del teatre, l´esplai de teatre musical els 
dona l´oportunitat de conèixer com es prepara un musical a partir 
de la interpretació, el cant i la dansa, que són els requisits necessaris 
per a un espectacle d´aquest tipus. 

 Reunió informativa: dimarts 8 de maig 19:30.

ACTIVITATS
Totes les activitats estan dirigides per professionals de reconegut  
prestigi en l’àmbit del teatre català.
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CASAL
DE SETEMBRE

DEL 3 AL 7 DE SETEMBRE

El Casal de Setembre t’ofereix una setmana sencera 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’aven-
tures abans de tornar a començar l’escola.

 Reunió informativa: dilluns 7 de maig 19:30.

DESCOMPTE ESPECIAL
El preu del Casal de Setembre és el mateix  

que el del Casal Màgic d’Oz.

EDATS
Per a nens i nenes nascuts 

entre el 2011 i el 2015.
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Secretaria de l’Escola Sant Nicolau:
c/ Jardí, 72-80
En horari de 9h a 19h

estiu@santnicolau.com

www.santnicolau.com
www.cesantnicolau.com

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ
LA PODEU CONSULTAR A:

organitza:

Hi col.laboren


