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PRESENTACIO
L’Ajuntament i les entitats socials, de lleure i esportives de la ciutat sumem
esforços per oferir un estiu ple de propostes de lleure educatiu per a infants
i adolescents de Sant Boi.
L’oferta de lleure de la ciutat inclou una programació diversa durant els
mesos de vacances escolars, fonamentada especialment en els casals d’estiu,
però ampliada a altres activitats com el suport a l’estudi, culturals, esportives, etc. que garantiran l’oportunitat de gaudir d’un temps de vacances de
manera divertida i segura.
Les activitats de lleure d’estiu es produeixen en l’àmbit de l’educació no formal i suposen una oportunitat pel desenvolupament de competències i habilitats personals i socials dels infants i adolescents, afavorint valors com la
convivència o el respecte per l’entorn.
Alhora són un recurs per a les famílies per facilitar-los la conciliació de la
vida personal i laboral.
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En aquest catàleg trobareu un ventall d’ofertes municipals de lleure d’estiu
adreçades a infants, adolescents i joves, organitzades per diferents serveis municipals: Infància, Educació, Joventut, Esports, Igualtat, etc. A part
d’aquest catàleg municipal, l’Ajuntament recull la informació de totes les
activitats que s’ofereixen a la ciutat des de la iniciativa social i privada per
tal de difondre-la de forma conjunta i facilitar el coneixement de l’oferta
local a la ciutadania.

Informacio Covid-19
L’oferta d’activitats d’estiu, així com la seva organització i la logística, està
condicionada als protocols i recomanacions que aprovin les autoritats sanitàries per a la prevenció de contagis.
Es poden produir canvis en les dates, els llocs o en les condicions de desenvolupament de les activitats com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia.
Els canvis seran comunicats a les famílies i hauran de seguir les indicacions
de l’organització.

ACTIVITATS
PER A INFANTS
DE 0 A 12 ANYS

�

5

BRESSOL D’ESTIU
La Bressol d’estiu és un servei educatiu que dona continuïtat al projecte de l’escola.
Oferim espais preparats per als més petits i petites, amb propostes
diàries de jocs de descoberta, experimentacions, jocs d’aigua, moviment i joc lliure, per gaudir de l’estiu en un entorn de seguretat i
confiança, apropiat per a aquestes edats i acompanyats d’educadors
i educadores professionals d’aquesta etapa infantil.

Edats

Infants de 16 setmanes a 3 anys

Juliol
Calendari

Del 18 al 22 de juliol
Del 25 al 29 de juliol
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Agost
Calendari

De l’1 al 5 d’agost
Del 8 al 12 d’agost
Del 16 al 19 d’agost
Del 22 al 26 d’agost
i del 29 al 31 d’agost

Lloc

Escola Bressol La Marta
Escola Bressol La Mercè
Escola Bressol La Susa

Horaris

De 9 a 13 h (sense dinar)
De 9 a 17 h (amb dinar, menjador, descans i berenar)
Servei d’acollida: de 8 a 9 h

Preus

Per concretar

Inscripcions

Podeu consultar-les a: educacio@santboi.cat

Criteris d’accés

Infants de 16 setmanes a 3 anys del municipi. Tindran prioritat els
infants matriculats a les Escoles Bressol municipals.
En funció de la demanda i la situació de la pandèmia, aquesta oferta pot variar.

CASAL LÚDICOEDUCATIU
Servei de lleure educatiu que inclou activitats lúdiques i de suport
educatiu i emocional. Espai amb racons de joc, propostes de tallers
diaris i jocs d’aigua.
Té com a objectiu fomentar la socialització dels nens i les nenes
participants, així com el desenvolupament de la creativitat i
l’aprenentatge de valors socials, culturals i coeducatius.

Edats

de P3 a 2n de primària

Juliol
Calendari

Del 27 de juny al 29 de juliol
1a quinzena del 27 de juny al 13 de juliol
2a quinzena del 14 al 29 de juliol

Lloc

Ludoteca Olivera
Plaça de Montserrat Roig, 1

Horaris
de 9 a 14 h

Preus

Consulteu taula de preus públics (pàg. 17)

Inscripcions

Període de preinscripció del 6 al 12 d’abril
Període d’inscripció del 6 al 12 de maig (imprescindible haver tramitat
la preinscripció)
A través de la pàgina web de l’Ajuntament: www.santboi.cat

Criteris d’accés

Imprescindible que l’infant estigui empadronat a Sant Boi de
Llobregat
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CASALS D’ESTIU INFANTILS
Es tracta d’un servei de lleure educatiu i inclusiu que té com a
objectiu contribuir al creixement dels infants a través d’activitats
lúdiques com ara jocs, tallers, excursions, etc. Els casals fomenten
la socialització dels infants, així com el desenvolupament de la
creativitat, l’aprenentatge i l’educació en valors socials, culturals i de
convivència.
Els casals s’organitzen per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys en
un entorn proper i conegut com són els centres escolars, i giren
al voltant d’uns centres d’interès a través dels quals es treballen
objectius educatius de forma globalitzada i engrescadora.
La proposta pedagògica dels casals infantils de juliol tenen com a
centre d’interès “Un estiu per transformar el planeta”. El projecte
educatiu vol generar un vincle positiu dels infants amb la natura,
oferint propostes lúdicoeducatives a l’entorn dels quatre elements
de la natura: aigua, terra, foc i aire.
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Edats

De P3 a 6è de primària

Juliol
Calendari

Del 27 de juny al 29 de juliol
1a quinzena del 27 de juny al 13 de juliol
2a quinzena del 14 al 29 de juliol

Llocs

ESCOLA ANTONI GAUDÍ
ESCOLA AMAT VERDÚ
ESCOLA PARELLADA

Agost

La proposta pedagògica del casal d’estiu d’agost té com a centre
d’interès “Els Nomenxufu i l’illa Sense Endolls”. Els infants d’Educació
Infantil es convertiran en exploradors/es, per embarcar-se en un
fantàstic “vaixell” i viatjar a un país imaginari equipat amb una
tecnologia primitiva però tanmateix eficaç: L’illa Sense Endolls. Un
cop allà coneixeran els diferents personatges d’una simpàtica i feliç
família d’aborígens: els Nomenxufu.

Calendari

De l’1 al 31 d’agost
1a quinzena de l’1 al 12 d’agost
2a quinzena del 16 al 31 d’agost

Lloc

ESCOLA AMAT VERDÚ

Horaris

De 9 a 14 h, sense servei de menjador
De 9 a 16.30 h, amb servei de menjador
Servei d’acollida matinal: de 8 a 9 h (amb un mínim de 3 infants)

Preus

Consulteu taula de preus públics (pàg. 19)

Inscripcions

Període de preinscripció del 6 al 12 d’abril
Període d’inscripció del 6 al 12 de maig
A través de la pàgina web de l’Ajuntament: www.santboi.cat

Criteris d’accés

Imprescindible que l’infant estigui empadronat a Sant Boi de
Llobregat.
Els casals d’estiu són una proposta educativa, inclusiva i de
conciliació. Atenem de manera personalitzada les necessitats dels
infants amb discapacitat.
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JOCS A LA PLAÇA
Programa de pràctiques esportives de caire lúdic i recreatiu, que
ofereix activitats que generen hàbits saludables a la població infantil
santboiana.
Cada setmana es desplaça una “unitat mòbil esportiva” a la plaça d’un
barri de la ciutat, i amb el suport de material esportiu divers i dos tècnics
esportius organitzen i dinamitzen jocs esportius a les places:
• Jocs cooperatius
• Jocs amb raquetes
• Jocs tradicionals
• Jocs pre esportius

Edats

De 5 a 12 anys  

Lloc
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Del 27 al 30 de juny: amfiteatre del Parc de la Muntanyeta (Barri
Centre/Vinyets-Molí Vell )
Del 4 al 7 de juliol: Plaça de l’Olivera (Barri Casablanca)
De l’11 al 14 de juliol: Plaça Ernest Lluch (Barri Camps Blancs)
Del 18 al 21 de juliol: davant Biblioteca Mª Aurèlia Campmany (Barri
Ciutat Cooperativa)
Del 25 al 28 de juliol: Plaça de les Piràmides-Teresa Valls i Diví (Barri
Marianao)

Dates

Del 27 de juny al 28 de juliol
De dilluns a dijous
Una setmana a cada barri

Horaris

De 18:30 a 20:00 h

Preus

Activitat gratuïta

Informació i inscripcions

A la mateixa plaça on es realitza cada activitat

ACTIVITATS
PER A
ADOLESCENTS
I JOVES A
PARTIR DE 12
ANYS
�
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CASAL D’ARTS ESCÈNIQUES
És un casal que integra les arts escèniques en la seva programació, amb
l’objectiu de conèixer diferents disciplines com la interpretació, la dansa, la
música, etc. Les activitats i els tallers estan programats per estimular la
capacitat creativa i expressiva de tots i totes les participants, mitjançant
activitats que treballen diferents mètodes d’expressió, com ara el llenguatge
corporal i verbal, la música, la producció plàstica,...
Els nois i noies crearan el seu propi guió segons les seves inquietuds i
interessos, en el qual tothom té un paper o un rol a desenvolupar.
Mitjançant el treball col·lectiu es potencia la convivència, el treball en
equip, la responsabilitat i la cooperació per tal d’obtenir un resultat final: la
representació d’un espectacle.

Edats

de 1r a 4t d’ESO

Lloc
12

Can Massallera
C/ Mallorca, 30

Calendari

Del 27 de juny al 29 de juliol
1a quinzena del 27 de juny al 13 de juliol
2a quinzena del 14 al 29 de juliol

Horaris

De 9 a 14 h (sense servei de menjador)

Preus

Consulteu taula de preus públics (pàg. 17)

Inscripcions

Període de preinscripció del 6 al 12 d’abril
Període d’inscripció del 6 al 12 de maig
A través de la pàgina web de l’Ajuntament: www.santboi.cat

SUPORT A L’ESTIU
L’activitat contempla la dinamització d’adolescents i joves de
la ciutat per tal de desenvolupar de manera lúdica i transversal
diversos coneixements i competències socials relatives a l’expressió i
comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes
de la vida quotidiana.

Edats

12 a 18 anys

Lloc

Institut Rafael Casanova i Institut Joaquim Rubió i Ors

Calendari

Del 27 de juny al 28 de juliol

Horari

Dues sessions setmanals amb una durada de dues hores en horari de
matí: de 9:30 a 11:30 h o de 12 a 14 h

Preus

Activitat gratuïta

Inscripcions

Inscripcions a partir del dilluns 2 de maig mitjançant el formulari:
https://forms.gle/FKKmTjBpiYdPeUDn7
Disponible al compte d’Instagram (@tupotssantboi) i a la web
municipal www.santboi.cat

Criteris d’accés

Adolescents i joves de 12 a 18 anys que estiguin cursant ESO, cicles
formatius de grau mitjà o batxillerat a Sant Boi de Llobregat.
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AFTER SUN BOI
Activitat lúdica i d’oci alternatiu a l’aire lliure per a persones joves.
Amb piscina lliure i activitats dirigides tant a l’aigua com fora.

Edats

Joves de 16 a 30 anys

Lloc

Parc d’aigües de la Muntanyeta

Calendari

Dijous 7, 14, 21, 28 de juliol

Horaris

De 20.30 a 23 h

Inscripcions
14

Inscripcions a partir del 30 de juny clicant aquí
Disponible al compte d’Instagram (@joventutsantboi) i a la web
municipal www.santboi.cat
(es tancarà el dimecres abans de cada dijous de l’activitat)

Informació:

elpunt@santboi.cat
Tel. 93 652 98 43 (dilluns i divendres de 10 a 14 h, i de dimarts a dijous
de 16 a 19.30 h)
Tel. 673 036 495

Criteris d’accés

Tenir el Carnet SB Jove activat

KICKBOXING FIT 14-16
Programa de 4 sessions de kickboxing fit per a adolescents.
Entrena al ritme de la música combinant moviments de boxa sense
contacte i fitness.
És una barreja d’exercicis aeròbics, arts marcials, boxa i puntades de
peu.

Edats

De 14 a 16 anys

Lloc

Pista de bàsquet de la Torre del Sol

Calendari

Els dimecres 6, 13, 20, 27 de juliol

Horaris

de 19 a 20 h

Preus

Activitat gratuïta

Informació i inscripcions

Mitjançant el següent formulari clicant aquí
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ESTIU ACTIU
Espai de trobada i relació durant el temps de lleure i oci, adreçada
a persones amb discapacitat intel·lectual. El ventall d’activitats que
ofereix es duen a terme durant el mes de juliol en tres sessions
setmanals amb una durada de dues hores els dimarts i els dimecres,
i de tres hores els dijous.

Edat

A partir de 18 anys

Lloc

Casal de Marianao
C/ de Miquel, 2

Calendari

Del 27 de juny al 29 de juliol

16

Horaris

Dimarts i dimecres de 18 a 20 h
Dijous de 17 a 20 h

Preus

Activitat gratuïta

Inscripcions

Mitjançant el següent formulari clicant aquí

Criteris d’accés

Tenir el certificat de discapacitat i estar empadronat/da a Sant Boi
de Llobregat

Quadre resum
dels casals d'estiu
municipals per
edats
Edats

16
setmanes
a 3  anys

De P3
a 6è de
primària

De P3
a 6è de
primària

De P3
a 6è de
primària

De P3 a 2n de
primària

Tipus de
casal

Bressol
d’Estiu

Casal
Infantil

Casal
Infantil

Casal
Infantil

Casal
Casal Arts
Lúdicoeducatiu Escèniques

Ubicació

Escola
Escola
bressol
Antoni
municipal Gaudí

Escola
Amat
Verdú

Escola
Parellada

Ludoteca
Olivera

Can
Massallera

Mesos

Juliol i
agost

Juliol

Juliol i
agost

Juliol

Juliol

Juliol

Servei de
menjador

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Servei
d’acollida

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Persones amb
discapacitat

Accessible

De 1r a 4rt
d’ESO
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Quadre resum
d'altres
activitats de
lleure
18

Activitat

Jocs a la
plaça

Kickboxing
fit 14-16

Suport a
l’estiu

After Sun
Boi

Estiu Actiu

Edats

5 a 12

14 a 16

12 a 18

16 a 30 amb
Carnet SB
Jove

A partir de
18

Una
setmana a
cada barri

Pista de
bàsquet de
la Torre del
Sol

Instituts:
R.Casanova
Joaquim
Rubió i Ors

Nova
Piscina
municipal
del Parc
de la
Muntanyeta

Juliol

Juliol

Juliol

Juliol

Ubicació

Mesos

Persones amb
discapacitat

Accessible

Casal de
Marianao

Juliol

Taula de preus
publics dels casals
municipals infantils
de juliol i agost
Amb servei de menjador:
Quinzena:

163,10 €

3r germà:

79,50 €

2n germà:

115,30 €

4t germà:

40,20 €

Ingressos de la unitat familiar dividits pel nombre de membres
iguals o inferiors a 358,56 €/mensuals: 68,50 € per quinzena
Ingressos de la unitat familiar dividits pel nombre de membres
iguals o inferiors a 179,28 €/mensuals: 36 € per quinzena

Sense servei de menjador:
Quinzena:

97,90 €

3r germà:

48,90 €

2n germà:

69,60 €

4t germà:

26,10 €

Ingressos de la unitat familiar dividits pel nombre de membres
iguals o inferiors a 358,56 €/mensuals: 41,40 € per quinzena
Ingressos de la unitat familiar dividits pel nombre de membres
iguals o inferiors a 179,28 €/mensuals: 21,70 € per quinzena

Servei d’acollida:

€/dia puntual:  3,90 €
€/setmana:
14,20 €
€/quinzena: 28,30 €
€/mes: 56,50 € | 2n germà: 39,60 € | 3r germà: 27,70 €
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