




Anglo School Salt
Carrer de Manuel de Falla, 30   |  Tel. 972 24 27 80 - 659 67 92 74   |  a/e: info@angloschool.cat

CURSOS D’ANGLÈS A  
ANGLO SCHOOL SALT 
Cursos i tallers per millorar el nivell d’ anglès o preparar exàmens oficials. Aquest estiu vine a 
aprendre l’idioma més internacional del món! 

Dates: del 27 de juny al 30 de juliol 
Horari: de les 9 a les 13 h i /o de les 17 a les 20 h
INSCRIPCIONS: obertes fins el 30 de juny
Preu: a partir de 105 €  



KIDS & US SALT
Carrer Francesc Macià, 61   |  Tel. 872 02 51 67    |  a/e: salt@kidsandus.cat 

FUN WEEKS, CASAL D’ESTIU 
100x100 EN ANGLÈS 
Setmanes temàtiques 100% en anglès per a nens i nenes de 3 a 10 anys (grups reduïts).  

Cada setmana viurem noves aventures i totes les activitats giraran entorn a una temàtica: 
storytime, manualitats, jocs, balls, jocs exteriors...

Dates: del 27 de juny al 22 de juliol (per setmanes) i del 29 d’agost al 2 de setembre 
Horari: de les 9 a les 13 h. Acollida gratuïta de 8 a 9 h i de 13 a 14 h
        - Servei de dinar amb carmanyola de 14 a 15 h (+1 €/dia)
INSCRIPCIONS: obertes al web https://salt.kidsandus.es/ca/ o al mateix centre fins a 
emplenar places.
Preu: 95 €/alumnes i 100 €/no alumnes (consultar promocions)  



LUDOTECA DE SALT LES BERNARDES
Carrer Major, 172   |   Tel. 972 24 52 33   |   a/e: ludo.salt@gencat.cat 

CONEIXEM LES LLEGENDES 
GIRONINES TOT JUGANT 
Aprendrem les llegendes de Girona com a punt de partida i treballarem temàtiques com la 
natura, la bruixeria, fets històrics puntuals...les activitats previstes van des de la descoberta de 
pòcimes màgiques, dramatització i filmació de llegendes, gimcanes, tallers, etc. Cada infant 
opta a una setmana d’activitat. A partir de 5 anys i de 10 a 14 anys. 

Dates: del 27 de juny al 22 de juliol (per setmanes) i del 29 d’agost al 2 de setembre 
Horari: de les 9 a les 13 h
INSCRIPCIONS: durant el mes de maig, fins a emplenar places
Preu: Activitat gratuïta amb inscripció  



ESCOLA D’ART PACO MORGADO
Carrer Francesc Macià, 63   |   Tel. 606 68 08 04   |   a/e: escolapacomorgado@hotmail.es

CASAL ESTIU ARTÍSTIC 2022 
Dins la nostra escola crearem un món de fantasia i diversió, potenciant la seva creativitat 
treballant les diferents tècniques de dibuix i pintura: carbonet, pastels, aquarel·les, tempera, 
acrílic. Farem diferents manualitats: fang, goma eva, pasta a l’aigua, etc.. i a l’aula de DigiArt 
dibuixarem amb tauleta gràfica per ordinador. 

Dates: del 27 de juny al 29 de juliol 
Edat: entre 7 i 13 anys
Horari: de les 9 a les 13 h
INSCRIPCIONS: a partir del mes de maig fins emplenar places. 
Preu: a consultar  



AULA D’ENTORN RURAL ¯ CAL CIGARRO
Sector Oest de les Deveses de Salt   |    Tel. 696 70 97 97     |    a/e: info@calcigarro.cat

CASAL RURAL A     
CAL CIGARRO 
Activitats de granja, horta, natura, hípica, tallers i cuina a les hortes i deveses de Salt.  

Dates: del 27 de juny al 12 de juliol 
Horari: de les 9 a les 13 h, a les 15 h o a les 17 h
INSCRIPCIONS: durant el mes de maig fins a emplenar places.
Preu: entre 100 € i 170 € la setmana depenent horari  



Deveses de Salt ¯ La Copa SCCL
Carrer Josep Maria de Sagarra, 5 - reserves@lacopa.cc – Tel. 646 41 50 93 (de 10 a 13 h)

CASAL DE NATURA 
Les Deveses de Salt són un lloc idoni per passar-hi els matins d’estiu. Descobrirem quins 
animals i plantes s’hi amaguen, aprendrem els usos de les plantes i observarem  les aus de 
prop, alhora que posarem  en valor l’espai natural que ofereix el riu Ter. 

Dates: del 27 de juny al 12 de juliol 
Horari: de les 9 a les 13 h, a les 15 h o a les 17 h
INSCRIPCIONS: durant el mes de maig fins emplenar places
Preu: entre 100 € i 170 € la setmana depenent horari  



Càritas i Parròquia de St. Jaume a salt
Carrer Sant Dionís, 42   |    Tel. 630 84 87 79     |    a/e: vmorcillo@caritasgirona.cat

ENXARXA’T A L’ESTIU
Casal relacionat amb el paper d’Internet i les xarxes socials. Treballarem, amb mirada crítica, els 
continguts de la xarxa que compartim i reflexionarem sobre els perills que comporta fer-ne un 
ús inadequat. Tot, mitjançant jocs cooperatius, tallers, manualitats, etc. 

Dates: del 5 al 29 de juliol (de dimarts a divendres) 
Horari: de les 10 a les 13 h
INSCRIPCIONS: del 21 al 30 de juny, a l’Hotel d’Entitats de Salt mitjançant cita prèvia o 
per mail.
Perfil del participant: infants i joves de 8 a 14 anys, del municipi de Salt, 
que ja vinguin derivats  dels centres educatius o altres agents o entitats de Salt.
Màxim: 4 infants i joves
Preu: activitat gratuïta  



Club Tennis Salt ¯Camp Coma Cros¯
Carrer d’Agustí Cabruja, 38   |    Tel. 615 36 43 41 (Alam Abrami) i 671 31 41 95 (Eduardo Nieto)

CASAL DE TENNIS 
Cada estiu el Club organitza un campus esportiu i recreatiu, on els més petits són els 
veritables protagonistes. Amb les activitats que es realitzen es pretén educar en valors, formar 
esportivament els nens i nenes i ajudar-los en el desenvolupament de les seves diferents 
capacitats. Tindrem classes d’iniciació de tennis i exercicis de psicomotricitat a més d'activitats 
físiques i jocs lúdics.

Dates: del 27 de juny al 5 d’agost i 22 d’agost al 2 de setembre 
Horari: de les 9 a les 13 h i a les 17 h
INSCRIPCIONS: obertes al mateix Club C.T. Salt
Preu: a consultar telefònicament  



Club BASQUET Salt
Pavelló Municial d’Esports    |    Tel. 664 33 07 28    |     tecnisaltbasket.cbsalt@gmail.com

CAMPUS ESTIU TECNISALT 
BASKET 2022 per a NASCUTS 
ENTRE EL 2004 I 2014 
Entrenaments tecnificació bàsquet, competicions, treballs específics en grups reduïts, visites de 
professionals del bàsquet, activitats lúdiques, piscina, etc.

Dates: del 27 de juny al 29 de juliol (per setmanes) 
Horari: de les 9 a les 17.30 h. Es pot fer matins, tardes o dia sencer.
Servei acollida de  les 8.30 a les 9.00 h (inclòs en el preu) i opció de servei de menjador.
Lloc: Col·legi Pompeu Fabra, Piscina Municipal, Pavelló Municipal d’Esports i Pista 
Poliesportiva.
INSCRIPCIONS: obertes fins el 7 de juny, a través del correu electrònic (recomanada), a 
les oficines del club a les tardes o a la recepció del Col·legi Pompeu Fabra.
Preu: Entre els 55 € i els 245 € en funció del nombre de setmanes. 
   Només matí: 45 €/setmana o només tarda: 35 €/setmana



Club BASQUET Salt
Pavelló Municial d’Esports    |    Tel. 664 33 07 28    |     tecnisaltbasket.cbsalt@gmail.com

CAMPUS ESTIU TECNISALT 
BASKET 2022 per a NASCUTS 
ENTRE EL 2015 I 2018 
Jocs de psicomotricitat, iniciació al joc grupal, dibuix i tallers de creativitat, piscina i jocs 
d’aigua, activitats lúdiques i sortides per l’entorn, etc.

Dates: del 27 de juny al 29 de juliol (per setmanes) 
Horari: de les 9 a les 17.30 h. Es pot fer matins, tardes o dia sencer.
Servei acollida de  les 8.30 a les 9.00 h (inclòs en el preu) i opció de servei de menjador.
Lloc: Col·legi Pompeu Fabra, Piscina Municipal, Pavelló Municipal d’Esports i Pista 
Poliesportiva.
INSCRIPCIONS: obertes fins el 7 de juny, a través del correu electrònic (recomanada), a 
les oficines del club a les tardes o a la recepció del Col·legi Pompeu Fabra.
Preu: Matins i tardes: 70 €/ setmana i  60 €/setmana a partir de la 2a setmana.
   Matins: 50 €/setmana i 45 €/setmana a partir de la 2a setmana.



Pavelló de gimnàstica
Carrer de Miquel Martí i Pol, 5    |    Tel. 972 23 32 39     |    saltgimnastic2011@gmail.com 

TOMBARELLES  de 3 a 12 anys

Iniciació a la gimnàstica, piscina, tallers, coreografia. Gimnàstica masculina i femenina.

Dates: del 27 de juny al 5 d'agost    Horari: de les 9 a les 13 h, a les 15 h o a les 17 h
Preu: segons horari

PIRUETES  a partir de 6 anys

Perfeccionament de la gimnàstica artística, piscina, coreografia, ballet i llit elàstic. Gimnàstica 
masculina i femenina.

Dates: del 27 de juny al 5 d'agost    Horari: de les 9 a les 13 h, a les 15 h o a les 17 h
Preu: segons horari

PIRUETES INTERN  a partir de 7 anys

Perfeccionament de la gimnàstica artística, piscina, coreografies, ballet i llit elàstic. Gimnàstica 
masculina i femenina. 

Dates: del 27 de juny al 2 de juliol i del 25 al 30 de juliol
Horari: a consultar amb l’organització
Preu: des de 520 €/setmana



KAYAK SALT¯TER
Carrer Martí i Pol (Piscina)     |    Tel. 626 19 84 98    |     salt-ter@salt-ter.net

CURS D’ESTIU D´INICIACIÓ DE 
KAYAK AL Parc d´Aigües Braves de la Pilastra  
Curs d’iniciació al piragüisme d’aigües braves per a nois i noies de 9 a 16 anys. L’objectiu del 
curs és aprendre les maniobres bàsiques en un entorn segur i controlat i divertir-se al riu. Les 
sessions es portaran a terme a la zona de la Pilastra i s'impartiran en anglès i en català al 50%. 
Per participar al curs és indispensable saber nedar.

DE 9 A 16 ANYS:  Setmana del 4 al 8 de juliol
    Setmana de l’11 al 15 de juliol             
    Setmana del 18 al 22 de juliol
    Preu: 100 € per una setmana i 90 € per    
    setmana (inscripcions de més d'una setmana).
    Horari: de les 9 a les 13 h
    Inscripcions: fins el 30 de juny 

MAJORS DE 16 ANYS: Setmana de l’11 al 15 de juliol
    Preu: 150 € per una setmana
    Horari: de les 17.30 a les 20.30 h
    Inscripcions: fins el 15 de juny



ERAM Zeta
Edifici Factoria Cultural Coma Cros    |    Tel. 972 40 22 58    |     info@eramzeta.com

FOTOGRAFIA CREATIVA 
T’agradaria fer màgia amb l’edició de les teves fotografies. Seràs capaç d’explicar una història a 
través d’una imatge? Una imatge val més que mil paraules. La imatge és pensament, somiem 
amb imatges, recordem amb imatges… En aquest taller de fotografia aprendrem treballant 
amb material professional, que ens ajudarà a endinsar-nos dins d’un projecte visual on 
descobrirem el potencial de la imatge fotogràfica com a mitjà d’exprressió.

Dates: del 4 al 8 de juliol 
Horari: de les 9.30 a les 13.30 h
INSCRIPCIONS: obertes fins al 24 de juny
Preu: 95 €



ERAM Zeta
Edifici Factoria Cultural Coma Cros    |    Tel. 972 40 22 58    |     info@eramzeta.com

AUDIOVISUALS
CREACIÓ DE VÍDEOS 
En aquest curs d’audiovisuals aprendrem de manera pràctica i lúdica totes les eines que es fan 
servir en un rodatge, treballant amb material professional, que ens ajudarà a endinsar-nos 
dins d’un projecte audiovisual.,Tractarem fonaments com el guió, la direcció, el so, direcció de 
fotografia, direcció d’art, producció i muntatge.

Dates: de l’11 al 15 de juliol 
Horari: de les 9.30 a les 13.30 h
INSCRIPCIONS: obertes fins al 24 de juny
Preu: 95 €



ERAM Zeta
Edifici Factoria Cultural Coma Cros    |    Tel. 972 40 22 58    |     info@eramzeta.com

DISSENY 
El disseny ens envolta cada dia i moltes vegades ho fa d’una manera tan integrada que no en 
som conscients. El disseny és aplicable des d’un treball de l’institut, passant per Instagram o bé 
amb la creació d’una marca d’un producte! La forma, el color, la línia i l’escala són els conceptes 
bàsics del disseny, per crear-te com a futur/a dissenyador/a.

Dates: del 18 al 22 de juliol 
Horari: de les 9.30 a les 13.30 h
INSCRIPCIONS: obertes fins al 24 de juny
Preu: 95 €



ERAM Zeta
Edifici Factoria Cultural Coma Cros    |    Tel. 972 40 22 58    |     info@eramzeta.com

ANIMACIÓ 2D¯3D & REALITAT 
VIRTUAL 
En aquest curs d’Animació d’EramZeta, aprendrem a donar moviment a tot allò que surti de la 
teva imaginació. Crearem personatges 2D i 3D per donar-los vida i moviment a través de les 
diferents tècniques de l’animació. A més descobriràs la realitat virtual, experimentant a través 
de diferents videojocs i experiències.

Dates: del 26 al 29 de juliol 
Horari: de les 9.30 a les 13.30 h
INSCRIPCIONS: obertes fins al 24 de juny
Preu: 95 €



ERAM Zeta
Edifici Factoria Cultural Coma Cros    |    Tel. 972 40 22 58    |     info@eramzeta.com

TECNOLOGIA ZETA 
FOTOGRAFIA, AUDIOVISUALS, 
DISSENY, ANIMACIÓ I 3D 
Coneixes totes les funcions que existeixen en un equip de rodatge? T'agradaria fer màgia amb 
l'edició de les teves fotografies? Seràs capaç d'explicar una història a través d'una imatge o 
dissenyar el teu propi logo i animar-lo en 3D? T'atreveixes a comprovar-ho? 

Al Curs de Tecnologia Zeta, coneixeràs la fotografia, el vídeo, el disseny, l'animació i el 3D, 
acompanyats per professionals del sector.

Gràcies al material tècnic professional que t'envoltarà cada dia, aprendràs a dominar múltiples 
tècniques i recursos creatius a través de les activitats, curadament dissenyades pels nostres 
formadors.

Dates: del 4 al 29 de juliol 
Horari: de les 9.30 a les 13.30 h
INSCRIPCIONS: obertes fins al 24 de juny
Preu: 340 €



ETECAM
Edifici Factoria Cultural Coma Cros   |   Tel. 972 29 63 53   |   info@etecam.cat   |  www.etecam.cat

TALLER D’ESTIU D´ANIMACIÓ 
2D I 3D 
T'agrada l'animació i voleu aprendre les tècniques bàsiques? Vols aprendre a crear i animar 
personatges 3D i 2D? Aprèn a fer les teves pròpies creacions animades i dona vida als teus 
personatges. Realitza efectes i animacions de simulacions físiques reals o de fantasia. Vine a 
descobrir les diferents tècniques de creació i animació de personatges 2D i 3D amb Blender. 
Descobreix com es fan les animacions de videojocs i efectes especials en pel·lícules.

Dates: grup A del 4 al 15 de juliol. Grup B del 18 al 29 de juliol
Horari: de les 9.30 a les 13.30 h
INSCRIPCIONS: obertes
Preu: 180 € / grup



A SALT 2022

VIU 
L’ESTIU


