
Un curs més, al Casal de La Salle ho tenim tot a
punt perquè passeu amb nosaltres una part del

vostre estiu i que sigui inoblidable!
 

 Farem que sigui un gran estiu i, per això, us
proposem un munt d'activitats per a totes les edats

i tots els gustos!
 

 Compartir bones estones amb amics, jugar,
participar, descobrir, explorar, viure aventures,
activitats aquàtiques, esports, música i molt més!

 
 

Si tens qualsevol dubte
posa't en contacte amb

nosaltres!

I no t'oblidis de seguir-nos en les xarxes
socials on anirem informant-te de totes

les novetats i activitats que ens esperen
aquest estiu!!!

Aquest estiu viu-lo amb nosaltres! 

ACTIVITATS             
D'ESTIU
La Salle Premià de
Mar
ESTIU 2021 
23 Juny-30 Juliol | 1-10 Setembre

T'hi esperem!

activitatsestiu@premia.lasalle.cat

@activitatsestiulasallepremia
@lasalle.premiademar

https://premia.lasalle.cat/activitats-destiu



ACTIVITATS D'ESTIU
2021

QUOTES 

7% apuntats 4
setmanes o més

DESCOMPTES
DE QUOTA

5% apuntats tres
setmanes

No alumnes de La Salle Premià o CE
suplement 5€/setmana

SERVEIS ESPORÀDICS 
 

Menjador: 8,60€/dia
Dia esporàdic: matí 17€, tarda 9€, matí i

tarda 23€
Permanències: 3€ (1h)/4,5€ (1,5h)

* El nombre de places està subjecte a la normativa COVID-19 per
més informació al web o envia un correu a les
activitatsestiu@premia.lasalle.cat.

(PREUS PER SETMANA)

*Els cobraments es domiciliaran des de l'escola. En cas de no ser de
l'escola caldrà fer-ho a través de transferència bancària i enviar-nos  el
comprovant de pagament (IBAN: ES85-2100-0331-3701-0131-5226).
*Cal realitzar el pagament de 50€ abans del 31 de maig (en el cas de
fer-ho per domiciliació, es cobrarà aquest import el 31 de maig) .

*Totes les activitats estan incloses en el preu.

Aquest any la H.U.2021 aterra a La Salle perquè els
participants puguin descobrir i desenvolupar els seus
superpoders.

Cada setmana a través de jocs, gimcanes, tallers i
activitats sorpresa... Haurem d'anar superant diverses
proves i guanyant cada cop més poder per arribar a
ser els superherois que volem ser.

Però no tot serà pas fàcil. Hi ha un grup de malvats
que volen acabar amb la S.H.W.C.
(superheroeworldcommunity).

Ens acompanyes en aquesta superaventura d'estiu?!?

CASAL D'ESTIU
HERO UNIVERSITY

Del 28 Juny al 30 Juliol
De 9:00 a 13:00 - De P2 a ESO*

TARDES D'ANGLÈS
ENGLISH AFTERNOONS 

Les tardes d'estiu agafaran un nou color. Seguirem
amb la proposta d'activitas lúdiques, tallers,

cinefòrum, contacontes i molt més. 
Tot conversant en anglès!

 
Come and enjoy the afternoons with us! 

Del 28 Juny al 30 Juliol
De 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 -

De P2 a ESO*

CAMPUS DE FUTBOL
Si el que voleu és aprofitar l'estiu per seguir entrenant

i millorant en futbol, aquesta és la vostra millor opció!
Ho farem a través d'activitats lúdiques, centrant-nos

en aspectes tant tècnics com físics, que us ajudaran a
adquirir noves eines i millorar habilitats per poder

créixer dins del joc col·lectiu.
 

Us animeu a seguir entrenant mentres us ho passeu bé
amb els vostres amics?

Del 28 Juny al 30 Juliol
De 9:00 a 13:00 - De Primària a ESO

CAMPUS MULTIESPORT
Aquesta modalitat és pels joves més actius i
multidisciplinaris, inclou activitats esportives de
tota mena: des del bàsquet i el vòlei fins a
l'escalada i els esports aquàtics... 

La barreja perfecta per passar-ho d'allò més bé
amb els amics i amigues.

Del 28 Juny al 30 Juliol
De 9:00 a 13:00 - De Primària a ESO

ALTRES SERVEIS
PERMANÈNCIES: Horari  7:30 a 9:00

 
MENJADOR Horari de 13:00 a 15:00

 
PRECASAL Del 22 al 25 de juny 

De 9:00 a 17:00
 

POSTCASAL Del 1 al 10 de setembre
De 9:00 a 17:00

APUNTA'T JA!
Entra a la pàgina web

https://premia.lasalle.cat/activitats-
destiu i omple el formulari!

Cal entregar l'autorització en paper
a secretaria de l'escola.

12€/setmana (8-9h)

PRECASAL (23 i 25 juny)
Matí - 30€
Matí i tarda - 42€
Menjador - 12€

CASAL D'ESTIU / MULTIESPORTS / CAMPUS
Matí - 75€
Tarda (Anglès) - 35€ 
Matí i tarda - 105€
Menjador - 39€

POSTCASAL 
1-2-3 setembre
Matí - 45€
Matí i tarda - 63€
Menjador - 24€

Setmana (6-10)
Matí - 75€
Matí i tarda - 105€
Menjador - 39€

PERMANÈNCIES MATINS
18€/setmana (7:30-9h)


