
Si és de tot el dia, els/les nens/es que venen al casal al matí, hauran

de portar el dinar. Els/les nens/es que venen al casal matí-tarda,

SORTIDES

especials dificultats d’inclusió. 

Les dates per tramitar-ho és del 29 d’abril al 25 de maig. Caldrà adjuntar

De 0 a 7,000€ : 90% / De 7,000,01 a 9,000 € : 60%

màxim de 10 dies. L’accés als trams d’ajuts econòmics estarà en funció

el certificat oficial de la discapacitat i estar empadronat a Barcelona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

S’informarà amb antel.lació de les sortides amb una circular. 

Si el/la nen/a tingués febre, no ha de venir a l'esplai. Si durant l'esplai

tingués febre, el/la monitor/a o la coordinadora es posarà en

contacte amb vosaltres. En cas de seguir una medicació, heu d'intentar

rellotges, mòbils...). El Club no es farà responsable de la pèrdua o el

S’haurà de presentar la documentació que demana l’Ajuntament

a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Es becarà una activitat per nen/a i un

quadrar l'horari perquè no coincideixi amb les hores de l'esplai.

durant l'horari de l'esplai ja que comporta conflictes entre els/les

2017-2016

tindran un picnic d'entrepà, fruita i beguda.

nens/es. Recomanem que no portin objectes o joguines de valor (anells,

MONITOR/A DE SUPORT

Escriviu a la MATEIXA CAPSA EL NOM, L'HORA I LA DOSI.  

No es donarà cap medicament sense l'autorització signada.

La sol.licitud la farà l’entitat a tots aquells infants que resideixen i estiguin

empadronats a Barcelona i, que per la seva discapacitat,presentin unes

AJUTS ECONÒMICS

Entrada 9.00h c/ Bonaventura Gispert s/n. CAMPUS OLIMPIA

CEM SANT ANDREU

LA SAGRERA
En cas que això no sigui possible, haureu de portar una autoritazció

signada juntament amb el medicament. 

ENTRADA I SORTIDA

MALALTIES

Sortida 17.00h c/ Bonaventura Gispert s/n.

Sortida 13.30h c/ Santa Coloma nº25.

trencament d'aquests objectes.

CANGUROSPORT
Els infants becats estan absents de descomptes.

De 9,000,01 € a 10,000 € : 30% / Mes de 10,000 € : 0%

de la renda personal anual del nucli de convivència.

Recordem que a cap nen/a li és permès portar diners per fer-ne ús

Les dates per tramitar-ho és del 29 d'abril al 15 de maig.

DINERS I VALORS



CONSELLS

Han d’anar vestits amb roba i sabatilles esportives (els dits dels peus

han d'anar protegits) i tot ha d'anar marcat amb el seu nom i cognom.

proporcionar experiències noves relacionades amb l'esport, ajudar en

el seu desenvolupament motriu, millorar la coordinació, potenciar la

al matí, i es farà el pagament a les oficines del Club.

casa. En aquests casos, és necessari transmetre-ho al Club mitjançant

un informe mèdic. Quan els nens o les nenes que no utilitzi el servei de

Hi haurà un menú de dieta per a les afeccions de gastroenteritis que

CANGUROSPORT

Els més petits s’iniciaran en diferents activitats que tindran el joc com a

vehicle d'aprenentatge com els jocs tradicionals, d'expressió, d’habilitat

i activitats amb música. La pràctica esportiva es combinarà amb circuïts

de psicomotricitat i cursets de natació que farem cada dia. L’objectiu és

poma o iogurt. Els/les nens/es que siguin al.lèrgics a aliments que els

puguin provocar greus trastorns de salut, hauran de portar el menjar de

MENJADOR

menjador s'hagi de quedar puntualment, es notificarà al seu monitor/a

serà d'arròs blanc o mongeta tendra, pit de pollastre o peix a la planxa,

creativitat, reforçar l’autoestima, relacions socials i l'adquisició d'hàbits.

Del 28 de Juny

al 2 de Juliol

Del 5 de Juliol

al 9 de Juliol

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOCS AERÒBIC JOCS CIRCUÏT JOC 

DE PILOTA DANSA D'HABILITAT PSICOMOTRICITAT LLIURE Del 12 de Juliol

pati pavelló pavelló pavelló pavelló al 16 de Juliol

10.30- 11.00 ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR

ACTIVITATS JOCS JOCS ACTIVITATS JOCS

ESPORTIVES D'EXPRESSIÓ D'EQUIP ESPORTIVES TRADICIONALS Del 19 de Juliol

pavelló sala 1 pati pati pavelló al 23 de Juliol

12.00- 12.15 TRASLLAT TRASLLAT TRASLLAT TRASLLAT TRASLLAT

NATACIÓ NATACIÓ NATACIÓ NATACIÓ JOC LLIURE

piscina Sant Andreu piscina Sant Andreu piscina Sant Andreu piscina Sant Andreu piscina Sant Andreu Del 26 de Juliol

13.30 SORTIDA SORTIDA SORTIDA SORTIDA SORTIDA al 30 de Juliol

13.30-15.00 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR

JOCS ACTIVITATS JOCS DE

DE DESTRESA ARTÍSTIQUES MOTRICITAT FINA Del 30 d' Agost

* JOC LLIURE * JOC LLIURE * JOC LLIURE al 3 Setembre

piscina Sant Andreu piscina Sant Andreu piscina Sant Andreu

16.15- 16.30 VESTIDOR VESTIDOR VESTIDOR

16.30- 16.45 TRASLLAT TRASLLAT TRASLLAT Del 6 de Setembre

al 10 de Setembre

Servei d
e m

enja
d
or d

e ca
tering

15.45- 16.15

Trasllat Sagrera

SORTIDA17.00

REPÒS REPÒS

JOCS DE TAULA

Trasllat Sagrera

*La piscina de la tarda, anirà en funció de la demanda dels/les nens/es.

Cal que portin esmorzar cada dia: petit entrepà, fruits secs, galetes...

És recomanable posar crema solar a casa i que portin el banyador

Roba de piscina: banyador (dos si es queden a dinar), tovalloles

JOCS DE TAULA

S'ha de portar una muda de recanvi completa, tant per als del matí

com per als del matí i tarda. Es recomana portar gorra.

SORTIDA SORTIDA SORTIDA SORTIDA

Els acompanyants hauran d'anar al pavelló on estarà el monitor/a.

posat al matí i les nenes, és millor que portin banyador-calceta. 

9.10- 10.30

11.00- 11.45

12.25-13.10

SERVEI D'ACOLLIDA

15.00-15.30

(una  per al cos i una per als peus), sabatilles i casquet de bany.


