
 

 

     Benvolgudes famílies: 

     Us informem que Ja HEM OBERT periòde d'inscripció per al casal d'estiu, que enguany va desde     

     el 25 de juny  fins a 31 de juliol.   

      L'últim día per a les inscripció 31 de maig.  

 

 

 

 

 

 

 

Quota soci:    . 15€, que ja li servirà al nen per si el curs escolar 2018/2019 volgués fer alguna                     

 extraescolar a l'Associació. 

                          .  10€ la renovació de la quota de l'any anterior si no heu fet extraescolars durant l'any. 

Què cal fer per formalitzar inscripció? 

. Omplir el formulari destinat a tal efecte  

. Pagar la totalitat de casal. 

.  Fotocòpia la targeta sanitària  

Què han de portar els nens al casal?  

. Banyador, tovallola, gorra i crema solar, sabates que es puguin mullar (a poder ser tancades per tal de poder tindre 

més llibertat de moviments en els jocs) Tot marcat amb nom i cognom. 

. Per els dies de platja  “manguitos” per al els més petits.  

. L’esmorzar i una ampolla d'aigua petita.  

. El dinar i l'aigua amb els estris necessaris: coberts, tovallons... (en el cas quedin a dinar)    

 

Torns/Preus SOCI NO SOCI  DIES SOLTS 

Acollida matí 

8.00h a 9.00h 
15€/setmana 15€/setmana  4€/dia 

Matí 

9.00h a 13.00h 
55€/setmana 65€/setmana  20€/dia 

Acollida dinar 

13.00h a 14.30h 
15€/setmana 15€/setmana  7€/dia 

Tarda 

15.00h a 17.00h 
22€/setmana 27€/setmana  10€/dia 



                                                                                                                                                    
                         .*L'horari es susceptible a canvis. 

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00h a 9.00h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

9.00h a 9.40h 
Presentació de la 

setmana + Dansa 
Dansa Dansa Dansa Dansa 

9.40h a 10.00h Sortida a un parc Sortida a un parc Sortida a un parc Sortida a un parc Sortida a un parc 

10.00h a 11.00h ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

11.00h a 12.00h Joc cooperatiu  

PLATJA 

Jocs d'aigua 
PLATJA 

 

Dansa 

12.00h a 12.50h Dansa Dansa Exhibició 12.40h 

13.00h  SORTIDA MATI SORTIDA MATI SORTIDA MATI SORTIDA MATI SORTIDA MATI 

13.00h a 14.30h DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

14.30H SORTIDA MIGDIA SORTIDA MIGDIA SORTIDA MIGDIA SORTIDA MIGDIA SORTIDA MIGDIA 

14.30h a 15.00h 
Repós dinar ó jocs 

relaxats 

Repós dinar ó jocs 

relaxats 

Repós dinar ó jocs 

relaxats 

Repós dinar ó jocs 

relaxats 

Repós dinar ó jocs 

relaxats 

15.00h a 16.50h Jocs d'aigua Jocs de grup PLATJA Jocs de grup Activitats dirigides 

17.00h SORTIDA TARDA SORTIDA TARDA SORTIDA TARDA SORTIDA TARDA SORTIDA TARDA 

 

. Per a que sapigueu el que estan fent els vostres fills i filles, tindreu a la vostra disposició un grup de WhatsApp on 

se us enviaran fotografies de les activitats, comunicats de les sortides i altres noticies relacionades amb el casal. No 

es un xat per a exposar temes personals, si teniu quelcom a comentar ho  podeu gestionar a través del telèfon 607 

47 77 86.  

. Durant la setmana  els nens/es del casal portaran una pulsera identificativa amb el seu nom, cognom i el telèfon de 

l'Associació de ball Alocubano 

. Cada dia esmorzarem  en un parc a l'aire lliure als voltants de  les 10:00h  

 

. Si les condicions meteorològiques ho permeten, els dimarts i dijous anirem a la platja.  Allà farem un banyet si  la 

mar acompanya i realitzarem jocs.  Per aquestes sortides comptarem amb personal de suport. 

 

. Durant la setmana de casal, realitzarem una dansa conjunta que es representarà els divendres a les 12.40h per a 

tots els familiars que pugin venir a veure-la. En el cas de no poder assistir us farem arribar el video per WhatsApp. 

 

. Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte podeu contestar-nos el mail informa@a-locubano.com  o truca-

nos al 607 47 77 86. 

 


