
Vine a gaudir d’un estiu ben divertit! 

Les estades de Camarasa us animen 
a venir a un casal ple d’activitats, 
diversió i aventures. 

L’estiu és massa llarg i els teus fills s’acaben 
avorrint de tot? Treballes i no saps amb qui 
deixar-los? O tens clar que vols unes estades? 
SOM EL QUE ESTÀS BUSCANT!!  

Les estades de Camarasa estem plenes de jocs, piscina, 
treballs manuals, esports, sortides a l’aire lliure i moltes 
més activitats. Cada setmana és diferent, amb nous 
participants, noves activitats i moltes ganes de gaudir! 

Estem ubicats a Camarasa, a 12 
km de Balaguer, un petit poble 
envoltat de natura on trobem, 
muntanyes, camp, riu, etc. 
Aquest entorn afavoreix que els nostres infants gaudeixin de la 
Natura i les instal·lacions municipals que tenim a la nostra 
disposició; casal, pista esportiva, camp de futbol, camp de tenis, 
piscina. 

ESTADES CAMARASA 
2019

DEL 25 DE JUNY AL 2 D’AGOST, DE 8:30H. A 13:30H.      665501682 

COOPERACIÓ 
És la base del funcionament 
de les estades, ens cuidem 
els uns als altres i moltes de 
les activitats les realitzem 
tots plegats.

INCLUSIÓ 
Pilar fonamental del nostre 
ideari. Tots formem part de 
les estades i som benvinguts!  
Creiem en la inclusió real en 
el lleure, ja que és essencial 
en l’educació actual.

EMPATIA 
Durant totes les estades 
treballem l’empatia amb els 
nostres infants per tal de 
tenir el millor ambient i 
convivència entre tots.

RESPECTE 
Treba l l em , ensenyem i 
mostrem respecte cap a un 
mateix i cap als altres; 
mon ito rs , pa rt ic i pa nts , 
famílies, etc. I també el 
respecte vers el nostre 
entorn. 

Estadescamarasa@gmail.com



“Els que proven les estades, repeteixen” 

Piscina i jocs d’aigua: 
 
 

Jocs i esports: 

 

 
Treballs manuals i pintures: 

 
 

Nits d’aventura: 
 

 

Sortides i gimcanes:

Gaudim de la piscina de Camarasa 3 cops a la setmana on els 
infants practiquen, neden i agafen confiança i seguretat dins de 
l’aigua mitjançant el joc. A més a més, també realitzem jocs 
d’aigua setmanalment. 

DEL 25 JUNY AL 2 D’AGOST, DE 8:30h. A 13:30                                                        665501682

INSCRIPCIONS: DEL 20 DE MAIG AL 19 DE JUNY 
Per demanar informació us podeu posar en  
contacte al telèfon i al correu de les Estades  
o adreçant-vos a l'ajuntament de Camarasa. 
Les places s'assignaran per ordre d'inscripció.

Cada setmana oferim un esport diferent 
als nostres participants, d’aquesta 
manera els donem l’oportunitat de 
conèixer i practicar noves experiències. 
També gaudim amb jocs tant nous com 
clàssics.

Al llarg de les estades, anem realitzant treballs manuals ben 
divertits i originals de manera individual o col·lectiva. 
Setmanalment oferim un taller de pintures on els infants van 
descobrint diferents i sorprenents maneres de pintar més enllà 
del clàssic pinzell i foli. 

Les nits més esperades de les estades!  
En aquesta activitat els infants i els monitors fem 
nit al casal amb matalassos i sacs de dormir. 
Realitzem un sopar de germanor, jocs de nit, 
discoteca i l’endemà esmorzem tots plegats. 

Realitzem diverses sortides a l’exterior pels voltants del 
poble per tal que els infants coneguin tot l’entorn que 
ens acompanya. També organitzem gimcanes tant a 
l’interior com a l’exterior del Casal i fins i tot aquàtiques. 

Estadescamarasa@gmail.com
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