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CASAL D'ESTIU CB CANET– INFORMACIÓ SETMANA 5 (del 23/7 al 27/7) 

A l’atenció de les mares, pares i tutors dels nens i nenes participants en el Casal d’Estiu 2017 del CB CANET, 

A continuació us informem del material específic que hauran de portar els diferents grups per poder realitzar 

les activitats de la propera setmana. 

La resta de dies que no s’especifica el tipus de material, hauran de portar el material específic per a cada dia 

tal i com es mostra a la presentació del casal. És a dir, els dimarts a primera hora anirem a la platja i els dijous a 

les 11h anirem a la platja. En canvi , a les tardes, serà els dilluns, dimecres i divendres. 

 

 [GRUP de P3/P4/P5] [GRUP de 1r/2n] 

Dilluns matí-tarda, farem excursió a Bosc vertical (veure informació pdf enviat i penjat a la pàgina web). 

Caldrà dur roba d’esport. 

Dimarts al matí, caldrà dur roba esportiva. Anirem a la platja, així que també haurem de dur el material de 

platja. 

Dimecres al matí, farem una gimcana. Haurem de dur la samarreta vermella del casal, una gorra, i una bossa 

petita on poder dur l’ampolla d’aigua i l’esmorzar.  

Dijous al matí, caldrà dur roba esportiva. Anirem a la platja, així que també haurem de dur el material de 

platja. 

Divendres al matí, farem jocs d’aigua. Així que també haurem de dur el material de platja. A més farém, un 

esmorzar conjunt, podran portar alguna cosa salada o dolça per compartir amb tot el grup. 

 

[GRUP de 3r/4t] 

Dilluns matí-tarda, farem excursió a Bosc vertical (veure informació pdf enviat i penjat a la pàgina web). 

Caldrà dur roba d’esport. 

Dimarts al matí, Cal dur roba d’esport. Anirem a la platja, així que també haurem de dur el material de platja. 

Dimecres al matí, farem una gimcana. Haurem de dur la samarreta vermella del casal, una gorra, i una bossa 

petita on poder dur l’ampolla d’aigua i l’esmorzar.  

Dijous matí, farem una sortida. Haurem de dur la samarreta vermella del casal, una gorra, i una bossa petita 

on poder dur l’ampolla d’aigua i l’esmorzar. Després anirem a la platja, així que també haurem de dur el 

material de platja. 

Divendres al matí, caldrà dur roba d’esport. Farem un esmorzar conjunt, podran portar alguna cosa salada o 

dolça per compartir amb tot el grup. 



 [GRUP de 5è/6è] [GRUP de E.S.O.] 

Dilluns matí-tarda, farem excursió a Bosc vertical (veure informació pdf enviat i penjat a la pàgina web). 

Caldrà dur roba d’esport. 

Dimarts  al matí, Cal dur roba d’esport i el material de platja. 

Dimecres al matí, farem una gimcana. Haurem de dur la samarreta vermella del casal, una gorra, i una bossa 

petita on poder dur l’ampolla d’aigua i l’esmorzar.  

Dijous  al matí, cal dur roba d’esport. A més, també haurem de portar el material de platja. 

Divendres al matí, caldrà dur roba còmode i una samarreta blanca o vella per poder pintar, ja que farem una 

activitat amb ella on la pintarem. Farem un esmorzar conjunt, podran portar alguna cosa salada o dolça per 

compartir amb tot el grup.  

Aprofitem per recordar-vos que, 

 TOTHOM ha de lliurar el primer dia l’autorització per marxar sol o de recollida (la trobareu al final de 

les diapositives de la presentació del Casal).  

 Els infants que vinguin en alguna altra setmana,  tindrem la samarreta guardada per ell/a. 

 Si heu de fer ús del servei d’acollida cal informar abans de les 18h del dia anterior i pagar al mateix 

matí. 

 Si heu de fer ús del servei de menjador cal informar i pagar abans de les 9:30h del mateix dia. 

Equip de monitores i monitors del CB CANET 

Canet de Mar, a 16 de juliol del 2018 

 


