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CASAL D'ESTIU CB CANET– INFORMACIÓ SORTIDA WATER WORLD 

A l’atenció de les mares, pares i tutors dels nens i nenes participants en el Casal 

d’Estiu 2018 del CB CANET, 

El proper dimarts 17 de juliol hem planificat una sortida al parc aquàtic Water World 

(Lloret de Mar). 

El preu de la sortida és de 20€/persona i inclou el desplaçament en autocar i l’entrada 

al parc aquàtic de les 10h fins les 17h. 

La hora de sortida serà a les 9 a la parada de Comediants. Es prega que arribeu entre 

les 8:45-8:50 per una millor organització. 

Per a la vostra informació, 

 El grup de P3/P4/P5 disposa de 3 zones de jocs adaptades a les seves capacitats 

i d’una piscina per jugar; i sempre estaran acompanyats per monitores (2 

monitors pels 10 infants). 

 El grup de 1r/2n de primària gaudirà de l’activitat en petit grup al capdavant del 

qual sempre hi haurà un monitor. 

 El grup de 3r/4t gaudirà de l’activitat en petit grup al capdavant del qual 

sempre hi haurà un monitor. 

 Els grups de 5è/6è i d’ESO gaudirà de l’activitat en petits grups al capdavant del 

qual sempre hi haurà un monitor, però tindran llibertat per conformar els seus 

grups. 

 Tots els grups tindran un horari establer per dinar i berenar de forma conjunta. 

 A aquells nens/es que tinguin el menjador contractat, se’ls hi proporcionarà un 

pícnic, només hauran de dur l'esmorzar i el berenar. 

 S’ha de portar  l’esmorzar, el dinar, i berenar, tovallola –banyador i la gorra, la 

samarreta vermella del casal, crema solar (i fer una primera aplicació abans de 

la sortida). 

 No cal portar ni diners ni mòbils. El casal d’estiu del CB Canet no es fa 

responsable d’aquests objectes si per alguna raó es perden. 
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La data límit per apuntar-se és el proper divendres 13 de juliol, data en la que haurem 

de confirmar el nombre definitiu de places al Parc i al servei d’autocars. El pagament 

de la sortida es realitzarà en metàl·lic a l’oficina del club (de dilluns a divendres de 9 a 

13h, i en cas de ser necessari venir a la tarda parlar amb la Lídia per concretar hora 

entre les 15h i les 18hores).  

 

En el cas que hi hagi un grupet mínim d’infants que no vagin a l’excursió, es valorarà si 

aquell matí es fa casal amb un monitor/a que es quedarà amb ells/es.  

Animem a tots els nens i les nenes a participar.  

Equip de monitores i monitors. 
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