
 
PRESENTACIÓ 
 
El casal de nadal va dirigit als nens i nenes que aquest curs 2016-2017 estan 
cursant de P3 a 6è. El casal esportiu va dirigit a nens i nenes a partir de primer 
de primària i compta amb professionals amb alta formació en l’àmbit del lleure, 
en l’àmbit de l’educació, de l’activitat física i esportiva, amb un coordinador que 
mantindrà informats els pares del desenvolupament setmanal del casal i que 
estarà disponible per solucionar els dubtes o suggeriments que durant el 
transcurs del casal us puguin sorgir. 
 
TORNS 
 
Els torns aniran del dia 23 de Desembre al 8 de Gener, amb un mínim de 12 
participants per setmana. 
Els torns que no tinguin el mínim d’inscrits no es portaran a terme. 
 
1r torn:  23 de Desembre ( dia)  
2n torn: del 27 al 30 de Desembre(4 dies) 
3r torn: del 2 al 5 de Gener (4 dies)  
 

 
CAL PORTAR 
 

- Roba esportiva, còmoda i calçat adequat per a la pràctica d’esport.  
- Jaqueta o abric. 
- Esmorzar i una ampolla d’aigua. 

 
ENTRADA I RECOLLIDA 
 
L’entrada i la sortida dels nens serà per la porta gran per on durant el curs 
surten els nens de primària i tots els inscrits a les activitats extraescolars. 
 
ACTIVITATS 
 
Es realitzaran activitats adreçades a cada grup d´edat. Els nens 
desenvoluparen jocs pre-esportius, d´habilitats, tallers, expressió corporal, 
balls, jocs d´animació, sortides... 
 
 
SORTIDES (Orientatives segons les edats dels inscrits) 
 
1r Torn: No hi ha sortida. 
2n Torn: El dijous 29 de desembre 
3r Torn: El dijous 5 de Gener 
 
Seran sortides de migdia (fins a les 13:00) 
 
Possibles sortides: Pista de Gel, Saló de la infància 
 



GRUPS 
 
Grup Infantil: P3-P4-P5 cursats al curs 2015-2016 
Grup primària: A partir de 1r de primària cursat al curs 2015-2016 
Dintre d´aquest grup es dividiran per edat si fós possible depenent el número 
d´inscrits 
 
PREUS 
 

 
SET. DE 4 

DIES GERMANS 
SET. DE 1 

DIa GERMANS HORARI 

MATÍ 55 50 15 12 9:00 – 13:00 

MATÍ + TARDA 70 65 20 18 
9:00 – 13:00 i de 15:00 a 

17:00 

 
Pels que fan les dues setmanes de 4 dies tindran el dia 23 gratuïtament. 
Pels no socis de l’AMPA, al preu del Casal se li ha de sumar 15 euros. 
 
PREU DE DINAR: 6 EUROS/DIA  
Dia de pagament dels dinars: L´últim dia que el nen assisteixi al Casal haurà 
de pagar tots els dinars 
 
INCLOU EL MONITORATGE DE 13:00 – 15:00 HORES 
 
Opció Carmanyola: 1,5 euros per dia 
 
 
EL PREU INCLOU 
 
- Totes les activitats programades 
- Excursions i sortides 
- Transport per a les sortides 
- Servei d’acollida de 8:30 a 9:00 gratuït. (Opcional de 8:00 a 8:30 amb un 
cost d’1 euro per nen/dia, amb un mínim de 5 nens/dia) 
- Monitors qualificats. 
- Material per a dur a terme les activitats. 
 
 

FORMA DE PAGAMENT 
 
El pagament total del Casal es farà en efectiu el dia de la reunió o a les oficines 
de Recresport (Avinguda Bejar 188) els matins de 9:30 a 14:00. 
 
REUNIÓ DE PARES I MARES  
 
Dijous 15 de desembre a les 16:45 al gimnàs de l´escola. 
 
Per a més informació contactar amb info@recresport.net o trucant al 
672289164 (Ruben Leiva) 

mailto:info@recresport.net

