
Un curs més, a les Activitats d'Estiu de La Salle 
 Premià ho tenim tot a punt per passar un estiu 

inoblidable i divertit! 
 

  Us proposem un munt d'activitats per a totes les 
edats i tots els gustos! Farem que aquest sigui un 

gran estiu! 
 

 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 a les xarxes 
socials on publicarem 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 2022 
13 Juny - 31 Juliol 

T'hi esperem!

activitatsestiu@premia.lasalle.cat

@activitatsestiulasallepremia
@lasalle.premiademar

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



ACTIVITATS D'ESTIU 
2022

QUOTES 

SERVEIS ESPORÀDICS 
(Es poden adquirir per tickets a consergeria)

Menjador: 8,60€/dia 
Dia esporàdic: matí 18€, tarda 8€,

matí i tarda 24€, sortida 20€
Permanències: 3€ (1h)

No alumnes de La Salle Premià o Club 
Esportiu: suplement 5€/setmana

(PREUS PER SETMANA)

*Els cobraments es domiciliaran des de l'escola. Finals de maig: paga i
senyal de 50€. Primera quinzena de juliol: import restant.

*Totes les activitats (inclús sortides) estan incloses en el preu.

Aquest estiu l'escola de màgia LSP s'ha instal·lat al
bell mig del poble de Premià de Mar, per fer descobrir
als nois i noies els trucs més impressionants que s'han
inventat mai.

Cada setmana, a través d'activitats, descobertes,
jocs, i molta màgia, els infants i joves gaudiran
desenvolupant i aprenent encanteris i trucs que els
faran convertir-se en els Mags i Magues més
poderosos de Premià de Mar. 

Però no tot serà pas fàcil. Hi ha més mags que
voldràn apoderar-se dels trucs que inventin. Per això
cal que l'escola de màgia LSP s'uneixi i creï
conjuntament per a brillar en aquest estiu màgic i
inoblidable!

CASAL D'ESTIU
LSP MAGIC SCHOOL

Del 27 Juny al 29 Juliol
De 9:00 a 13:00 - De P2 a ESO

CASAL EN ANGLÈS
ENGLISH SUMMER CAMP

 
This year you can enjoy a new type of summer camp. This
consists of a camp entirely in English and led by coaches 
and teachers with an official and native level of English.

 
There will be fun activities and games, combined with 

some classes, always in English. We will actively 
encourage that all interaction is only in English.

 
This year, we will make it come true! 

Why don't you join us?

Del 27 Juny al 29 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 27 Juny al 29 Juliol
De 9:00 a 13:00 - De Primària a ESO

CAMPUS MULTIESPORTS
Aquesta modalitat és pels joves més actius i 
multidisciplinaris, inclou activitats esportives de tota
mena. Durant els matins, es realitzaran les següents
activitats: esports aqüàtics, escalada, excursions a 
la muntanya, esports a l'escola i activitats 
d'aventura (sortida). 

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

Del 27 Juny al 29 Juliol
De 9:00 a 13:00 - De Primària a ESO

ALTRES SERVEIS
PERMANÈNCIES: Horari  8:00 a 9:00

 

MENJADOR: Horari de 13:00 a 15:00
 

PRECASAL JORNADA INTENSIVA: 
Del 13 al 22 de juny

De 15:00 a 17:00 
 

PRECASAL: El 23 de juny 
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 la consergeria de l'escola.

PRECASAL JORNADA INTENSIVA (13 - 22 juny)
Tarda - 55€ (total)

PRECASAL (23 juny)
Matí - 15€
Matí i tarda - 21€
Menjador - 8€

CASAL D'ESTIU
Matí - 75€
Tarda - 35€ 
Matí i tarda - 105€

ENGLISH SUMMER CAMP
Matí - 85€
Matí i tarda - 115€

CAMPUS MULTIESPORT 
Matí - 90€
Matí i tarda - 120€

CAMPUS DE FUTBOL
Matí - 85€
Matí i tarda - 115€

+ PERMANÈNCIES MATINS
12€/setmana (8-9h)

+ MENJADOR
39€/setmana (13-15h)


