esplais
i campus
D’ESTIU
Per a infants i joves d’entre 3 i 12 anys.

claror can caralleu
CEM Can Caralleu | Esports, 2 - 8. BCN
lleurecancaralleu@claror.cat

www.claror.cat/esplais-i-campus

programa D’ESTIU tàber 2022

informació general
Horari de les activitats
Totes les activitats es fan de 9h a 17h i inclouen el dinar.

INFANTIL

De 8h a 9h hi ha el servei d’acollida, on les famílies podran
portar els infants i deixar-los abans de l’hora d’inici del casal.
Cal recollir els infants de 16.45 a 17.15h.

Activitats homologades per l’ajuntament de Barcelona. Els espais
utilitzats seran les instal·lacions del CEM Can Caralleu i les
instal·lacions de l’escola Tàber.

Inscripcions

Les activitats s’adapten totalment a l’edat dels infants: jocs per
treballar habilitats psicomotrius i activitats esportives variades fent
especial èmfasi en aspectes socialitzadors i en l’adquisició d’hàbits.
Edats
Nascuts el 2017 i 2018 (P3 i P4)

El campus es fa en torns de 5 dies.
L’inici de les inscripcions és el dia 23 d’abril.
Per tal de formalitzar la inscripció és imprescindible
aportar la següent informació:
- .Full d’inscripció emplenat i signat
pel pare/mare/tutor o tutora

Torns de 5 dies del 27/6 al 29/7

-.Fotocòpia del carnet de vacunes

Preu s
Abonat 145,38€ | No abonat 162,35€

El sol fet de formalitzar la inscripció serveix com
autorització de sortides i excursions que es puguin fer
durant el casal. Aquestes excursions seran anunciades
amb antelació.

DEVOLUCIONS

poliesportiu
Activitats homologades per l’Ajuntament de Barcelona.
Els espais utilitzats seran les instal·lacions del CEM Can Caralleu i les
instal·lacions de l’escola Tàber.
La base d’activitats del casal és la mateixa per a tots els nens i nenes
(activitats poliesportives, aquàtiques, de muntanya, escalada, tallers,
sortides al Parc de l’Oreneta i Collserola..)
Les activitats que es realitzaran seran:
a) Esport i muntanya Activitats de muntanya (escalada, tir amb arc,
orientació, coneixement del medi natural, bicicleta de muntanya…)
b) Dansa i expressió corporal Activitats relacionades amb el món
de l’expressió corporal, el circ, la dansa i les coreografies.
c) Esports d’equip Activitats relacionades amb l’esport col·lectiu, com el
bàsquet, el futbol, el voleibol, l’hoquei i tot tipus de jocs o activitats de grup.
Edats
Nascuts entre el 2010 i el 2016
Torns de 5 dies del 27/6 al 29/7
Preus:
Abonat 145,38€ | No abonat 162,35€

1. En cas de no poder assistir al casal per motius
justificats (malaltia o lesió), es retornarà el 50% de
l’import, si la baixa es comunica, com a mínim, 10 dies
abans de l’inici de l’activitat i sempre que es porti un
justificant mèdic.
2. No es retornarà cap import en qualsevol altre cas
diferent a l’anterior.

Beques
Les inscripcions que sol·licitin beca hauran de notificarho prèviament al club abans del 20 d’abril, al correu
becalleurecancaralleu@claror.cat. La sol·licitud de l’ajut
econòmic s’ha de fer a l’Ajuntament de Barcelona a
partir del 23 d’abril. En aquest enllaç teniu tota la
informació: www.vacancesbarcelona.cat/ca/ajuts-alesfamilies

monitor de suport
WOW!!!

La sol·licitud de monitor o monitora de suport s’haurà
de fer entre els dies 27 d’abril al 27 de maig.

