
  
 
INDICACIONS 
 
 
Dates: 
 
El Casal de futbol  es durà a terme en les dates següents:  
1r Torn:  del 26 de juny al 14 de juliol. 
2n Torn: del 17 al 28 de juliol. 
 
 
Horaris: segons opció escollida 

• de 8 h a 9 h (servei de ludoteca opcional) mínim 5 inscrits  
• de 9 h a 13 h (sense dinar) • de 9 h a 15 h (amb dinar inclòs) 
• de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h (sense dinar) • de 9 h a 17 h (amb dinar inclòs) 

 
Lloc: 

• Les activitats de 9.00 a 13.00h es realitzaran a les instal·lacions de l’Estadi Municipal 
de Futbol C/ Progrés s/n. Telèfon: 628.153.258 

• Les activitats de tarda i menjador es realitzaran a les instal·lacions de la Zona 
Esportiva Centre carrer Bonavista s/n- Montcada Centre. Telèfon: 93.572.64.76 

 
Entrades i sortides: Es prega puntualitat. 
 
Al matí: entrada i sortida  es farà per la porta principal de l’Estadi. 

• Els nascuts del 2001 al 2007, sortiran sols de la instal·lació,  s’obriran portes a les 13 
hores. 

• Els nascuts del 2008 al 2011, hauran de ser recollits a l’interior de la instal·lació pel 
pare/ mare o persona autoritzada. 

Dinar i Tarda:  
• Els/les que es queden a dinar es traslladaran amb monitor des de l’Estadi a la Zona 

Esportiva Centre. 
• Els/les que s’incorporen a les activitats de tarda faran l’entrada i sortida  per la porta 

del Gimnàs municipal de la Zona Esportiva Centre a l’horari previst. 
 
Cal portar: 

• Per la pràctica esportiva ⇒ roba esportiva i botes de futbol. 
• Per la dutxa ⇒ xancletes, tovallola i estris d’higiene personal.  
• Protecció solar.  
• Esmorzar. 
• Per les sortides lúdiques programades és donarà un full informatiu on s’inclourà 

l’autorització que caldrà retornar signada al monitor per poder anar-hi.  
 
No cal portar: 

• Aconsellem no portar el mòbil. Si es porta, s’haurà de deixar al vestidor, sota la 
responsabilitat de qui ho porti, eximint a l’ IME de qualsevol responsabilitat al 
respecte. 


