
 
 

 

 

 

 

Us facilitem algunes informacions de funcionament per als inscrits al Casal d’Estiu: 

 

 Les entrades i sortides seran sempre pel Carrer Marià Benlliure. Els horaris seran els següents: 

CASAL INFANTIL I PRIMÀRIA: entrada 9:00h, sortida 13:00h 

SERVEI ACOLLIDA: entrada a partir de les 7:50h 

SERVEI MENJADOR: sortida fins a les 15h 

Per les sortides, els adults podran accedir al pati on trobaran els participants separats en grups.   

 Als matins hi haurà una estona d’esbarjo. Tots aquells que vulguin, podran aprofitar aquesta estona per 

esmorzar (portant-lo de casa). Cal que cada participant porti una ampolla d’aigua per a el seu 

consum. 

 Si teniu prevista alguna falta d’assistència amb antelació, comuniqueu-la al responsable de l’activitat. 

Igualment, si un dia no assistiu per motius de salut, si podeu, aviseu-nos. 

 Pels dies de jocs d’aigua, cal portar: tovallola gran, banyador i xancles (millor que es puguin lligar). 

També recomanem l’ús de crema solar. Aquesta activitat es pot veure modificada en funció de la 

climatologia.  

 Pels nens/es del servei del menjador, caldrà portar el raspall de dents i pasta, i pitet (infantil). Si un dia 

necessiteu un menú especial per motius de salut, cal especificar-ho a l’arribar al matí. 

 A l’entrada de l’edifici hi haurà una cartellera on us comunicarem les informacions de la setmana, 

jocs d’aigua, activitats especials, possibles sortides... que puguin sorgir. Procurarem enviar-vos les 

mateixes informacions per correu electrònic setmanalment.  

 Està previst fer activitats en anglès, basades en la comunicació entre ells i aprenentatges a través 

d'activitats lúdiques i de manera transversal. No cal que porteu cap material específic.  

 Si algú vol ampliar el seu període d’inscripció al casal un cop inscrit, anirà en funció de les places 

disponibles, i caldrà comunicar-ho amb un temps d’antelació prudencial. No caldrà tornar a omplir tota la 

inscripció via web. 

 El primer dia que assistiu al Casal us regalarem la nostra samarreta (fins exhaurir existències). La farem 

servir per les activitats que ens desplacem a fora de l’escola (piscina de primària, visites culturals, ...). 

 

ESPECÍFIC INFANTIL 
 
 

 Per les sortides, caldrà que la persona que recull al participant es pugui identificar amb el DNI. 

Prendrem com a referència el DNI del pare/mare/tutor que realitza la inscripció; aquests, podran 

autoritzar a altres persones per fer la recollida del nen/a, indicant-nos el DNI d’aquesta persona.  

 

 El primer dia que el nen/a vingui al Casal ha de portar marcat amb el nom, si en té, una bata per 

algunes activitats manuals; si ho considereu oportú, també podeu portar una bossa amb roba de 

recanvi. Aquest material us el retornarem al final de l’estada al Casal.  

 

ESPECÍFIC PRIMÀRIA 
 

 Pels dies de piscina caldrà portar: tovallola gran, banyador, xancles i la samarreta del Casal. També 

recomanem l’ús de crema solar. Anirem a les piscines municipals, en un horari preferent pels Casals.  

 

Del 27 de juny al 29 de juliol 
Serveis: de 7:50 a 15h (acollida, matí i menjador) 

Inscripcions: www.benenlla.org/estiu/casal 
Contacte: casaldestiu@gmail.com 

http://www.benenlla.org/estiu

