CASAL MENUTS - LLAR D’INFANTS ARREL
De P-0 a P-2
l

Dates: del 5 de juliol al 1 de setembre. Els alumnes que realitzin p-3 el curs
2017-18 podran realitzar el casal de setembre al pavelló polivalent.

l

L’hora d’entrada és de 9 h a 9.30 h. Després d’aquesta hora s’haurà de trucar i es
recollirà l’infant a la porta d’entrada.

l

La porta al migdia s’obrirà a les 13h, en cas que es vulgui recollir els infants
abans s’haurà d’avisar.

l

Hi haurà servei complementari de migdia de 14h a 16h

l

Treballarem una temàtica al llarg del casal. Aquesta s’anomena ‘’La volta al
món’’ i es caracteritzarà pels diferents continents (Europa, Amèrica, Àfrica, Àsia,
Oceania, Antàrtida).

l

Cada dia farem PISCINA, i cal dur: (la bossa la deixarem el dilluns i la recollirem
el divendres)
-

banyador

-

tovallola

-

sabates de piscina

Caldrà posar la crema solar als nens/es abans de portar-los al casal, en cas que
convingui (pells sensibles, pells atòpiques...) els n’hi tornarem a posar. Cal portar-la

l

Els nens/es podran portar el DINAR preparat de casa per tal que les monitores
l'escalfin i els hi donin (els recipients han de ser aptes per a microones). Si els
nens/es es queden a dinar aconsellem que mengin l’esmorzar abans de venir al
Casal. Si no es queden a dinar es pot posar esmorzar per prendre a mig matí. Cal
dur el pitet o tovalló. No cal dur ni plat, ni got, ni coberts.

l

Pel ritme habitual del Casal aconsellem portar: -DEGUDAMENT MARCAT- Roba còmoda i que es pugui embrutar
- Calçat còmode (tancat o bé sandàlia amb mitjons)
- Bolquers, (qui en necessiti)

- Tovalloletes, (qui en necessiti)
- Roba de recanvi
- Bata o roba per pintar
- Gorra
l

No es podrà portar cap joguina d’ús individual.

BOSSA 1

BOSSA 2

BOSSA 3

La deixarem mentre duri el casal

Es porta i recull cada dia

La portem el dilluns i la
recollim el divendres
ü Banyador
ü Tovallola
ü Xancletes

ü Mudes
ü Roba per pintar
ü Gorra
ü Bolquers (qui en necessiti)
ü Tovalloletes (qui en necessiti)

ü Dinar / esmorzar
ü Pitet

INSCRIPCIONS:
l

Presencialment, les famílies disposaran de les butlletes d'inscripció a l'oficina del
Consell Esportiu al Psg Jaume Balmes, 3 Cervera. HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC: els
dilluns de 16h a 18h, dimecres de 10h a 18h i dijous de 10h a 14h. S'haurà de portar la
targeta sanitària del nen/a i els diners en efectiu o bé el rebut de transferència
bancària.

l

O bé, enviar la butlleta d’inscripció, comprovant de pagament i la fotocòpia de la targeta
sanitària a consellesportiu@ccsegarra.cat.
Número de compte: IBAN ES25-3140-0001-99-0009415600
Concepte: Casal ARREL. Nom i Cognom del NEN/A.

IMPORTANT: Les inscripcions es tancaran el dia 21 de JUNY. (Pel bon funcionament del
casal i per complir la ràtio establerta, a partir d’aquesta data, no s’assegura la plaça en el casal)

l

Una vegada començat el casal, les famílies que vulguin ampliar les setmanes inscrites,
hauran de comunicar-ho ABANS DEL DIVENDRES ANTERIOR. Les setmanes ampliades
no es beneficiaran del descompte general per setmanes.

l

El casal de setembre serà del 28 d'agost al 7 de setembre, durant la segona quinzena
del mes d’Agost es passarà la informació per tal que les famílies es puguin apuntar al
casal dels grans.

TARIFES:
SETMANES
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
7 setmanes
8 setmanes

NORMAL
45€
90€
135€
178€
220€
262€
302 €
342 €

2n germà
40€
81€
122€
160€
198€
236€
272 €
308 €

SETMANA DEL 5, 6 i 7 JULIOL

27 €

24 €

SERVEI DE MENJADOR
SERVEI D'ACOLLIDA

20€
10€

8€/dia puntual
4€/dia puntual

*El descompte per setmanes es realitzarà a l'inici del casal. Si hi ha alguna família que amplia
les setmanes NO es beneficiarà d'aquest descompte.
*Les families que tinguin germans al casal dels grans i dels petits també gaudiran del 10% de
descompte
**El descompte entre germans sempre s'aplicarà al germà que realitzi el menor nombre de
setmanes.
Reunió informativa als pares:
Dimarts dia 20 de juny a les 20h a la sala Francesc Buireu

