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Benvolguts pares, 

 

El dimarts 25 de juny comencem el Casal d’Estiu 2019. Per això, ens plau informar-vos dels horaris 

de les activitats que faran cada dia els vostres fills/es a més d’ altres informacions que creiem del 

vostre interès: 

 

 Natació:  

Cada dia farem curset de natació a la piscina gran amb grups reduïts. 

Cal portar: banyador, xancletes, tovallola, crema protectora preferiblement d’esprai.   

No cal que portin bracets, ja que al club disposem de material de suport i a més els monitors 

es posaran a l’aigua  amb els nens i nenes. 

Si per algun motiu hi ha algun nen/a que no es pugui banyar, informeu a les seves monitores  

responsables. 

 

 Tennis:  

Cada dia farem l’activitat de tennis o pàdel adaptada a l’edat dels nens i nenes. 

Cal portar: raqueta de tennis (si en teniu) i gorra.  

 

Si esteu interessats en adquirir una raqueta, consulteu a l’oficina del club, on us poden oferir 

preus especials. 

 

 Tallers: 

El fil conductor del Casal és “La volta al mon”. Els tallers i activitats aniran relacionats quasi 

sempre amb aquest centre d’interès.  

 

DEMANEM SI US PLAU, QUE TOT EL QUE HAGIN DE PORTAR ELS NENS ESTIGUI MARCAT 

AMB EL NOM I COGNOMS PER TAL D’EVITAR PÈRDUES I CANVIS. 

 

 ACTIVITATS SETMANALS 

 

Divendres 28 de juny Jocs d’aigua 

Divendres 5 de juliol Bombers 

Divendres 12 de juliol Excursió pels voltants del tennis  

Dijous 18 de juliol Excursió amb bus. EstiuAventura. 

Divendres 26 de juliol Festa Fi de Casal 

 

 

 

Nota: Hi pot haver alguna modificació de dia per aquestes activitats, en funció del temps o incidències. 

Si és així us serà comunicat amb antelació. 
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 ACAMPADA 

Com cada any farem una acampada i dormirem al gimnàs. 

Es farà la nit del dimarts 23 al dimecres 24 de juliol  si el temps ens acompanya (qualsevol 

novetat es comunicarà amb la suficient antelació). Al matí hi haurà esmorzar. 

 

 ARRIBADES  

Els nens que venen a permanència a les 8 del matí, els heu de deixar a dalt, al local social.  

Els que entren a les 9 del matí les monitores els esperaran a la carpa  situada a l’esplanada. 

Pel bon funcionament de l’activitat de primera hora del matí us demanem que hi hagi el 

màxim de puntualitat. 

 

 SORTIDES 

A la 1 del migdia a la carpa.  

 

 ENTRADES I SORTIDES DEL CLUB 

Per una millor seguretat i comoditat alhora de portar i recollir els nens i nenes demanem que 

s’estacioni correctament i que es pugui aprofitar el màxim de terreny del pàrquing tant interior 

com exterior del club.  Sobretot deixem la carretera lliure ja que també han de circular veïns i 

altra gent. Us demanem molta precaució alhora de circular per la carretera d’accés al club. Si 

us plau, respecteu la velocitat de màxim 20 km/h. Penseu que poden circular-hi nens i nens 

amb bicicleta i a peu. 

 

 DINARS 

Si voleu que el vostre fill o filla es quedi a dinar un dia concret, ho heu de comunicar com a molt tard , el 

mateix dia quan el porteu, a l’oficina del club. Si ho preferiu per telèfon (938591855) ha de ser sobretot 

abans de les 10 h. El dinar serà a ¼ de 2 h. Els menús seran variats i us els farem arribar properament.  

 

 

 MONITORES RESPONSABLES 

 
 Grup P3: Ines Vargas/Fina Campalans  

 Grup P4: Emma Bigas/Anais Sedano 

 Grup P5: Julia Mendo/Mar Gaja 

 

Sigueu molt benvinguts i esperem que l’estada del vostre fill/a al casal sigui molt satisfactòria.  

 

Moltes gràcies 


