
 
 

 
 

INFORMACIÓ GENERAL 

               “CASAL D’ESPORTS CENTRE PAVELLÓ” 

Benvolguts pares i mares; 

Amb la present us fem un resum de l’organització i desenvolupament del casal d’aquest estiu. 

El Casal començarà el 27 de juny i finalitzarà el 30 de juliol ambdós inclosos i el/la vostre fill/a realitzarà 
les setmanes i els serveis complementaris escollits alhora de fer la inscripció. 

Segons el que hàgiu escollit us recordem els horaris i serveis : 

Servei d’acollida al matí: de 7.30h a 8.30h a la pista central del Pavelló d’Esports. 

Horari del Casal:  de 8.30h a 13h . 

Acollida migdia: de 13h a 13.30h. Es realitza a la piscina . 

Menjador: dinen a l’escola Els Picots. A les 15h heu de venir a buscar al vostre fill/a al Pavelló d’Esports. 

Acollida tarda: de 15h a 16.30h al Pavelló d’esports. A les 16.30h heu de venir a buscar al vostre fill/a al 
Pavelló d’Esports. 

Es demana puntualitat alhora de recollir el vostre fill/a. 

Es combinaran activitats esportives,  manualitats,  jocs diversos, activitats a l’aire lliure, balls, circuits, jocs 
d’aigua , bany a la piscina, activitats lúdiques, etc.... Les activitats estaran adaptades a les edats de cada 
grup i supervisades en tot moment per l’equip dels nostres monitors/es.  

QUÈ HA DE PORTAR EL VOSTRE FILL/A? 

Han de venir cada dia amb roba esportiva i/o còmode, calçat lligat (bambes , xancletes no !), i portar a 
dins d’una motxilla d’esquena l’esmorzar, aigua, crema solar , banyador i tovallola el dia que li sigui 
assignat anar a la piscina. La roba i la motxilla han d’estar marcats amb el nom, cognoms i curs. 

IMPORTANT: els participants de P3, P4 i P5 és obligatori que el primer dia portin una muda complerta 
(calcetes/calçotets, samarreta, pantalons/malles, banyador i calçat) , una tovallola de recanvi per si en algun 
moment fos necessari i una bata per fer manualitats. Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognoms a dins 
d’una motxilla o bossa que també hi haurem de posar-hi el nom. Tot es quedarà fins a  l’últim dia que estigui 
al casal,  per tant recordeu demanar-la. 

 
ENTRADES I SORTIDES AL CASAL 
 
A les 8.30h comença el casal . El punt de trobada és a la pista central del Pavelló d’Esports 
on es veuran uns cartells indicatius amb el curs i on hi seran els monitors/es assignats. 
 
A les 13h heu de recollir al vostre fill/a a la piscina municipal. 
 
Els/les nens/es que es quedin a menjador a les 15h s’han de recollir al Pavelló d’esports 
 
Els/les nens/es que es quedin a l’acollida de la tarda s’han de recollir a les 16.30h al 
Pavelló d’esports 



 
 

 
 

 
 

 
PISCINA 
 
S’anirà cada dia a la piscina municipal.  
 
Els/les nens/es que es queden a menjador aniran cap a l’escola Els Picots per dinar i s’han de venir a buscar 
a les 15h al Pavelló d’esports.  
 
Cada dia han de portar el banyador , la tovallola , la crema solar, esmorzar i aigua, ja que si no,  no es podran 
banyar. 
 
Cal posa’ls-hi crema solar a casa!! 
 
MENJADOR 
 
Els/les nens/es que es quedin a menjador dinaran a l’escola Picots i s’han de venir a buscar  a les 15h a la 
pista central del Pavelló d’esports. 
Es demana puntualitat alhora de recollir al vostre fill/a. 
 
 
ACOLLIDA TARDA 
 
Els/les nens que es quedin a l’acollida tarda , s’han de venir a buscar al Pavelló d’esports a les 16.30h. 
Es demana puntualitat alhora de recollir al vostre fill/a. 
 
ACAMPADA 
 
L’acampada es realitzarà el divendres 22 de juliol i només hi poden participar els/les nens/es dels cursos 
compresos entre 1r de primària  i 2n d’ESO. L’acampada es portarà a terme sempre que hi hagi un mínim de 
participants. Es realitzarà al Pavelló d’Esports. 
 
Telèfons d’interès: 

Us facilitem el número de mòbil de cada director/a , per avisar d’algun imprevist o emergència. Guardeu-lo 
als vostres contactes per tal de que sapigueu que és del Casal. 

Director/a del Casal Centre (Pavelló):  Guillem Ruiz 673142300 

Pavelló d’Esports:  938607025. Horari recepció: de 9h a 12h 

Responsables Casal Municipal Ajuntament de Lliçà d’Amunt:   

Raquel Borràs : Coordinadora d’Activitats 

Telèfon : 938415225 

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt juntament amb tot l’equip 
encarregat del desenvolupament del Casal d’esports desitgem que el vostre fill/a s’ho 
passi molt bé. 

Atentament; 

Fran Sánchez Castilla   
Regidor d'Educació i Esports  


