ACTIVITATS D’ESTIU 2019

INTRO
Benvolgudes famílies,
L’estiu ja és aquí i un any més us volem oferir un ampli ventall d’activitats per a totes les edats, i obertes
tant als nens i joves de Sant Nicolau com als de tota
la ciutat i rodalia.
Aquest estiu seguirem amb les tradicionals i exitoses
activitats des de finals de juny i fins a finals de juliol.
El Casal Els Picapedra per als més petits, el Campus
de Bàsquet a les instal·lacions de Sant Nicolau i les
Colònies de Bàsquet, una setmana sencera gaudint
d’experiències inoblidables a La Conreria, les magnífiques instal.lacions que ens acullen per quarta edició. Seguirem un any més proposant el Casalbasket
per als qui volen combinar el Casal i el Bàsquet.
I també gaudirem un any més de les activitats artístiques i creatives amb la Dansa i Creativitat i el

Teatre Musical, que ompliran l’estiu d’il·lusions i noves experiències. Tant per als nens i nenes que s’hi
vulguin iniciar, com per als que ja n’hagin tingut alguna experiència anterior.
Com sempre, per a cada grup comptem amb els
millors professionals titulats per oferir una formació
de màxima qualitat a l’abast de tots els nens i nenes
que vulguin practicar esport amb nosaltres.
Veureu que continuem oferint uns horaris fets a
mida per tal de facilitar les complexes logístiques de
les famílies.
Per a qualsevol dubte o qüestió, no dubteu a posar-vos en contacte amb la secretaria de l’escola o
amb l’oficina de la Secció Esportiva.
Gràcies per la vostra confiança.

oriol domingo
President de la
Fundació Sant Nicolau
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CASAL
ELS PICAPEDRA
Aquest any viatjarem fins a l’edat de pedra per conèixer la família Picapedra. Tota la família ens està esperant i tenen grans
sorpreses per a nosaltres.
El casal d’estiu és un projecte lúdic i pedagògic adreçat a nens i nenes nascuts entre el 2015 i el 2011 (des de P3 fins a 2n de primària).
Reunió informativa: dilluns 6 de maig 19:00.
ACTIVITATS
A partir de la història dels Picapedra
es realitzaran diferents activitats, jocs,
tallers i sortides, entre d’altres. Els dijous
es farà una sortida de tot el dia i els
dimarts, una sortida matinal (9-13h).
Tornarem a gaudir de la nit a l’escola,
una activitat en què els nens i nenes
que vulguin es podran quedar a dormir
a l’escola i es realitzaran diferents
activitats. Segur que tots es queden

amb un bon record d’aquella nit, una nit
màgica. El casal d’estiu es realitza amb
el suport i la col·laboració de l’equip
docent de l’Escola Sant Nicolau.
PROGRAMACIÓ
Setmana 1, del 25 al 28 de juny
Setmana 2, de l’1 al 5 de juliol
Setmana 3, del 8 al 12 de juliol
Setmana 4, del 15 al 19 de juliol
Setmana 5, del 22 al 26 de juliol

HORARI

EDATS

7:45h a 8:45h: Servei d’acollida
9:00h a 13:00h: Activitats de matí
13:00h a 15:00h: Torn de dinar
15:00h a 17:00h: Activitats de tarda

Per a nens i nenes nascuts
entre el 2011 i el 2015
(de P3 a 2n de primària)

Dijous: excursions de tot el dia (9h a 17h)
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CASALBASKET
Per a aquells infants que volen tenir la primera presa de contacte
amb el bàsquet, però d’una manera combinada amb el casal d’estiu, jugarem i aprendrem de forma distesa, lúdica i atractiva fent
bàsquet i seguirem les activitats troncals del casal d’estiu.
Reunió informativa: dimarts 7 de maig 19:00.
ACTIVITATS
Tot el programa d’activitats d’aquest casal
s’ha elaborat a partir de la història dels
Picapedra amb el suport i col·laboració de
l’equip docent de l’Escola Sant Nicolau.
Els nens jugaran a bàsquet durant una
hora i mitja els dilluns, dimecres i divendres acompanyats dels entrenadors del
Club Esportiu Sant Nicolau.
SORTIDES I EXCURSIONS
Dilluns, dimecres i divendres es realitzaran els entrenaments de bàsquet.
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Aquesta activitat tindrà una durada
d’una hora i mitja i després s’afegiran
a les activitats que s’estiguin realitzant
al casal dels Picapedra. Els dimarts i dijous aniran d’excursió amb el Casal.
PROGRAMACIÓ
Setmana 1, del 25 al 28 de juny
Setmana 2, de l’1 al 5 de juliol
Setmana 3, del 8 al 12 de juliol
Setmana 4, del 15 al 19 de juliol
Setmana 5, del 22 al 26 de juliol

HORARI

EDATS

7:45h a 8:45h: Servei d’acollida
9:00h a 13:00h: Activitats de matí
13:00h a 15:00h: Torn de dinar
15:00h a 17:00h: Activitats de tarda

Per a nens i nenes nascuts
entre el 2011 i 2013
(de P5 a 2n de primària)

Dijous: excursions de tot el dia (9h a 17h)

DEL 30 DE JUNY AL 6 DE JULIOL

COLÒNIES
DE BÀSQUET

Les colònies de bàsquet d’enguany et portaran fins a La Conreria,
la casa de colònies més gran de Catalunya i que ja coneixem dels
últims estius, en què hem viscut grans experiències. Compta amb
unes instal·lacions totalment renovades i que ens permeten exclusivitat d’espais per poder gaudir d’una setmana sencera de
bàsquet, jocs i tot tipus d’activitats diverses en un entorn magnífic.
Reunió informativa: dimecres 8 de maig 19:00.
Entrenaments individuals i col·lectius
Tecnificacions amb objectius
Competicions de bàsquet
Activitats a l’aire lliure
Jocs d’aventura i jocs de nit
Piscina

EDATS
Per a nens i nenes nascuts
entre el 2003 i el 2012
(de 2n de primària a 4t d’ESO)
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CAMPUS
BÀSQUET
El Campus de Bàsquet d’estiu es realitzarà íntegrament a les instal·lacions de l’Escola Sant Nicolau (pavelló i pistes exteriors). Et
donarà l’oportunitat de poder gaudir al màxim del teu esport
preferit, aprofitant per incidir en fonaments tècnics i tàctics perquè milloris encara més el teu nivell i perfeccionis les teves habilitats.
Cada dia realitzarem treball individual i també col·lectiu, cada setmana l’enfocarem a un concepte diferent del joc i realitzarem competicions diàries i setmanals.
Reunió informativa: dimecres 8 de maig 19:00.

Totes les sessions que realitzarem durant el Campus seran dirigides
pels entrenadors titulats del Club Esportiu Sant Nicolau i rebrem
les classes magistrals gaudint de sessions entretingudes i plenes
de contingut per progressar com a jugadors.

HORARI
De 7:45h a 8:45h: Servei d’acollida
De 9:00h a 13:00h: Entrenaments
i activitats
De 13:00h a 15:00h: Torn de dinar
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ACTIVITATS
Entrenaments individuals i col·lectius
Tecnificacions diàries en funció dels objectius
Treball adaptat a cada jugador/a
Sessions de millora mitjançant el vídeo
Competicions diàries
All-StarGame (divendres)
Multiesports
PROGRAMACIÓ
Setmana 1, del 25 al 28 de juny
Setmana 2, del 30 de juny al 6 de juliol (Colònies a La Conreria)
Setmana 3, del 8 al 12 de juliol
Setmana 4, del 15 al 19 de juliol
Setmana 5, del 22 al 26 de juliol

EDATS
Per a nens i nenes nascuts
entre el 2003 i el 2012
(de 1r primària a 4t d’ESO)
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DANSA I CREATIVITAT
Per a nens i nenes que ballen habitualment o que no ho han fet
mai i volen experimentar-ho. Amb la Maria Ferràndiz, llicenciada
en pedagogia de la dansa per l’Institut del Teatre, i l’Esteve Gorina
i la Carla Oliva, encarregats de les activitats creatives i manualitats.
Diferents disciplines de dansa, per aprendre i gaudir amb les coreografies que setmanalment oferirem als familiars, cada divendres a
les 12h a la sala d’audiovisuals de l’escola.
Reunió informativa: dimarts 7 de maig 19:00.
ACTIVITATS
Creativitat a través de manualitats que ens permeten descobrir diferents tècniques i
materials. La dansa és l’activitat principal que us proposem en les diferents temàtiques
setmanals.

Setmana 1, del 25 al
28 de juny: BALLET
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Setmana 2, de l’1 al
5 de juliol: DANSA
CREATIVA

Setmana 3, del 8 al
12 de juliol: JAZZ

Setmana 4, del 15 al
19 de juliol:
CONTEMPORANI

Setmana 5, del 22 al
26 de juliol: DANSA
URBANA

HORARI

EDATS

De 7:45h a 8:45h: Servei d’acollida
De 9:00h a 10:30h: Dansa (grup de grans) i
Activitats manuals creatives (Grup de petites)
De 11:00h a 13:00h: Activitats manuals creatives
(grup de grans) i Dansa (Grup de petites)
De 13:00h a 15:00h: Torn de dinar

Per a nens i nenes nascuts
entre el 2001 i el 2013
(de P5 a 2n de Batxillerat)
PLACES LIMITADES

TEATRE MUSICAL
Per als que us agrada el món del teatre, l’esplai del teatre musical, sota
la direcció de l’Albert Gonzalez, us dona l’oportunitat de conèixer com
es prepara un musical amb les diferents disciplines que el componen:
la interpretació, el cant i la dansa.
Reunió informativa: dimarts 7 de maig 19:00.
ACTIVITATS
Cada setmana treballarem la interpretació segons el guió de la temàtica de l’obra,
cantarem un dels temes principals i prepararem una coreografia amb moviments propis
de la dansa musical. Els divendres a les 12h funció a la sala d’audiovisuals de l’escola per
a tota la família.

Setmana 1, del 25 al
28 de juny: HIGH
SCHOOL MUSICAL

Setmana 2, de l’1 al 5
de juliol: FAMA

Setmana 3, del 8 al 12
de juliol: BILLY ELLIOT

Setmana 4, del 15 al
19 de juliol: EL LLIBRE
DE LA SELVA

Setmana 5, del 22 al
26 de juliol: MARY
POPPINS

PROGRAMACIÓ

EDATS

De 7:45h a 8:45h: Servei d’acollida
De 9:00h a 13:00h: Activitat de Teatre
De 13:00h a 15:00h: Torn de dinar

Per a nens i nenes nascuts entre
el 2001 i el 2011 (de 2n de primària a 2n de Batxillerat)
PLACES LIMITADES

>9

DEL 2 AL 6 DE SETEMBRE

CASAL
DE SETEMBRE

El Casal de Setembre t’ofereix una setmana sencera d’activitats,
jocs i lleure per passar-ho d’allò més bé. Explicar i dibuixar les
experiències viscudes a l’estiu i gaudir d’uns dies plens d’aventures abans de tornar a començar l’escola.
Reunió informativa: dilluns 6 de maig 19:00.
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DESCOMPTE ESPECIAL

EDATS

El preu i els horaris són el mateixos que el del
Casal els Picapedra. Per als que fan 4 setmanes o
més s’aplicarà un 10% de descompte en tot el
Casal d’Estiu

Per a nens i nenes nascuts
entre el 2011 i el 2015
(de P3 a 2n de primària)

INFORMACIÓ GENERAL
En el full adjunt hi trobareu tota la informació per realitzar la inscripció a les activitats que us hem proposat.
Us recordem que són obertes tant als infants i joves de Sant Nicolau com també als de tota la ciutat i rodalia.
Podeu fer la pre-inscripció presentant la fitxa adjunta i comprovant de la transferència a la secretaria de
l’escola o bé enviant-la escanejada a estiu@santnicolau.com. Per completar la inscripció cal que porteu la Fitxa
d’activitats i Protecció de dades a la secretaria de l’escola. La inscripció es formalitzarà en el moment de rebre tots els
documents i el pagament.

ACTIVITATS
Per formalitzar la inscripció cal que seguiu els passos següents:
1

Feu un ingrés al número de compte següent:
ES69 0081 0900 8400 0435 1642

2

+

Poseu el nom del nen/a com a concepte
NOM DEL NEN/A

IMPORTANT: Per fer efectiu el pagament recordeu indicar el nom del nen/a.

SUPLEMENTS
Tots els suplements es pagaran en efectiu a la Secretaria de l’Escola Sant Nicolau.
Acollida (de 7:45h a 8:45h)

3€/dia

Dinar esporàdic
Matí esporàdic (de 9:00h a 13:00h)

8,5€/dia
25€/matí

Tarda esporàdica (de 15:00h a 17:00h)

14€/tarda

Dia sencer esporàdic (no inclou dinar)

35€

Nit a l’escola (dijous 11 de juliol)

10€

ANUL·LACIONS
A partir del 21 de juny no es retornarà cap import, tret d’aquells casos justificats degudament.
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SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ
LA PODEU CONSULTAR A:
Secretaria de l’Escola Sant Nicolau:
c/ Jardí, 72-80
En horari de 9h a 19h
estiu@santnicolau.com

www.santnicolau.com
www.cesantnicolau.com

organitza:
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xTRAESCOLARS 2019-2020
PROTECCIÓ DE DADES
AUTORITZACIÓ: En inscriure el vostre fill autoritzeu que
participi en les activitats programades que comportin
desplaçar-se, incloses les sortides que suposin banyar-se
a la piscina.
Signatura:

DRETS: Podreu accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les,
així com limitar-ne el tractament, oposar-vos-hi o exercir el
dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats
en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el domicili c/ del Jardí, 72-80 - 08202 Sabadell (Barcelona) o a través
del següent correu electrònic: secretaria@santnicolau.com.
L’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas
d’incompliment per part de l’empresa.

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL (RGPD 2016/679)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
de Drets Digitals, la FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU
(facilita la següent informació sobre Protecció de Dades):
RESPONSAbLE DEL TRACTAMENT: FUNDACIÓ PRIVADA
SANT NICOLAU, CIF G-63932123, c/ Jardí, 72-80. 08202-Sabadell (Barcelona).
FINALITAT: Gestió de les dades de caràcter personal derivades de tramitar la participació del menor en les activitats
extraescolars sol.licitades.
LEGITIMACIÓ: El tractament de les dades queda legitimat
pel consentiment que l’interessat atorga en aquest document, així com pel compliment d’una obligació legal, si és
el cas.

CONSERvACIÓ: Les dades seran conservades durant el
temps necessari per a les finalitats per a les quals han estat
recollides.
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un
requisit necessari per tal de tramitar la inscripció de l’alumne/a.
La Fundació Sant Nicolau us informa que compleix amb
tots els requisits establerts per la normativa de protecció
de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la
meva signatura manifesto la meva conformitat amb el
contingut i consento expressament el tractament de les
meves dades personals i les del meu fill/a en els termes
anteriorment mencionats.
Nom i cognoms:
Signatura:

DESTINATARIS: No se cediran les dades a tercers, tret
d’obligació legal.
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AUTORITZACIÓ RELATIVA ALS MENORS:
ÚS D’IMATGES, PUBLICACIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL I DE MATERIAL ELABORAT.
Per altra banda, atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge. Tenint en compte el que s’estableix amb anterioritat sobre protecció de dades, la direcció d’aquesta entitat
demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on
aparegui el/la menor i hi sigui clarament identificable.

2. Que el material elaborat pel seu fill/a pugui ser publicat
en els espais de comunicació (blogs i espais web de la
Fundació i revistes editades per l’entitat) amb la finalitat de
desenvolupar l’activitat:
No
Sí
3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades per la
Fundació, Club Esportiu o Agrupació Pedagògica Sant Nicolau, hi constin les inicials del seu fill/a:
Sí No
Nom i cognoms de l’alumne:

En aquest sentit, el pare/mare i/o tutor de l’alumne autoritza la Fundació Sant Nicolau:
1. Que la imatge del seu fill o filla pugui aparèixer en fotografies o filmacions corresponents a activitats organitzades
per l’entitat i publicades en:
• Pàgines web de Fundació ...................... Sí
• Pàgines web de l’Agrupació
Pedagògica Sant Nicolau ....................... Sí
• Clickedu........................................................ Sí
• Revistes o publicacions editades
per la Fundació .......................................... Sí
• Revistes o publicacions editades per
l’Agrupació Pedagògica Sant Nicolau ...Sí
• Xarxes socials.............................................. Sí
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DNI:
Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal:

No
DNI:
No
No
No

Signatura

No
No
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