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ACTIVITATS AQUÀTIQUES
GRUP P2 & P3:

● Piscina a l’escola
● 2 mides

GRUPS MITJANS, GRANS, FLIP-FLOP: 

● Dimarts i dijous a la piscina municipal de Vallirana. 
● Tot infant que porti, flotador, “manguitos” o bombolla a la motxilla 

serà obligat a utilitzar-lo. (Aviseu als monitors si en porten)

PREGUEM que ens comuniqueu si un infant té por a l’aigua, a nedar… és important saber-ho.



ACTIVITATS 
INTER-GENERACIONALS  

● Dimarts 3 de juliol: Activitat en família

● Dimecres 18 de juliol: Zumba AVIS



ACTIVITATS AMB PARES

● Dijous 12 de juliol: El Mercat de l’Alegria

● Divendres 27 de juliol: Cloenda → Vídeo 

& Pica-Pica



ACTIVITATS X-ESTRELLA

● Dimecres 11 de juliol: dia sobre rodes

● Dimecres 11: Nit al casal à LA XANCLETA DE GALA

● Dilluns 23 de juliol: Taller BATU-K



MATERIAL Petits
MOTXILLA DE RECANVI
El primer dia que l’infant vingui al casal (es queda aquí fins l’últim dia)
- Muda de recanvi (Pantaló, samarreta, mitjons i 2 calces o 2 calçotets)
- Si es fa servir, anirà cap a casa i s’ha de retornar al dia següent.

MOTXILLA DE PISCINA
Tots els dilluns (es retorna tots els DIVENDRES)
- Banyador, tovallola, mitjons antilliscants i xancletes
(que es puguin cordar)

MOTXILLA DIÀRIA
- Esmorzar i beguda (preferiblement aigua)
- Llibreta (comunicació entre pares i monitors)

CREMA SOLAR?
No cal portar. 

En tindrem una per a tots els
infants.

JOGUINES?
No està permès portar joguines. 
Si es perden o es trenquen no 

ens farem responsables.
Menjador i migdiada
Podeu portar, si l’infant ho necessita, pitet, xumet o/i bolquer



MATERIAL
Mitjans, Grans i Flip-flop

MOTXILLA DE RECANVI
El primer dia que l’infant vingui al casal (es queda aquí fins l’últim dia)
- Muda de recanvi (Pantaló, samarreta, mitjons i 2 calces o 2 calçotets)
- Si es fa servir, anirà cap a casa i s’ha de retornar al dia següent.

MOTXILLA DE PISCINA (Dimarts i dijous)
Només els dies de piscina (es retorna el mateix dia)
- Banyador, tovallola i xancletes (preferiblement que es puguin cordar)
- Opcional: banyador posat des de casa

MOTXILLA DIÀRIA
- Esmorzar i beguda (preferiblement aigua)
- Llibreta (comunicació entre pares i monitors)

CREMA SOLAR?
No cal portar. 

En tindrem una per a 
cada grup

JOGUINES?
No està permès portar joguines. 
Si es perden o es trenquen no 

ens farem responsables.
Els dies de piscina ho poden portar tot en una motxilla (no cal dues)
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