
              
 
INDICACIONS         
 
Dates:  
El casal esportiu d’enguany es durà a terme  
1r Torn:  del 25 de juny al 12 de juliol. 
2n Torn: del 15 al 26 de juliol. 
 
Cal portar: 

• Per natació ⇒ banyador, tovallola o barnús, xancletes, protecció solar, barret de 
bany (obligatori per fer el curset).  

• Per activitats esportives ⇒ roba esportiva (samarreta, pantaló curt o de xandall),  
calçat esportiu que no sigui el que porta del carrer per no malmetre les pistes. 

• Esmorzar. 
• Patins, patinet o skate el dia programat per aquesta activitat.  
• Si es dóna el cas de no poder fer alguna de les activitats programades  caldrà dur 

un justificant signat pels pares o tutors exposant el motiu. 
• 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 a la motxilla, sota la 
responsabilitat de qui ho porti, eximint a l’ IME de qualsevol responsabilitat al 
respecte. 

 

CASAL ZONA CENTRE  (nens/es nascuts entre el 2009 i 2015) 
Horaris:  segons opció escollida 

• de 8 h a 9 h (servei d’acollida opcional Z. Centre) • de 9 h a 15 h (amb dinar inclòs) 
• de 9 h a 13 h (sense dinar) • de 9 h a 17 h (amb dinar inclòs) 

 
Lloc: 
Les activitats es realitzaran a les instal·lacions de la Zona Esportiva Centre (pista municipal, 
pistes esportives de l’escola Reixac, gimnàs i piscina municipal). Carrer Bonavista s/n. 
Tel:93.572.64.76 
 
Entrades i sortides: - Es prega puntualitat- 
Per Pista Municipal: Nascuts del 2009 al 2013 
Per Gimnàs Municipal: Nascuts del 2014 al 2015 

 
 
 
 

CASAL PAVELLÓ MIQUEL POBLET   (nois/es nascuts entre 2004 i 2008) 
Horaris:  segons opció escollida 

• de 8 h a 9 h (servei d’acollida opcional P. Poblet) 
• de 9 h a 14 h (sense dinar) • de 9 h a 15 h (amb dinar inclòs) 
 • de 9 h a 17 h (amb dinar inclòs) 

Lloc: 
Les activitats es realitzaran a les instal·lacions del Pavelló Miquel Poblet, Font Freda 3, 
Telèfon: 93.564.33.00  i Zona Esportiva Centre (piscina municipal). 
 
Entrades i sortides: - Es prega puntualitat- 
Els Nois/es entraran a les 9.00h per l’entrada principal del Pavelló Miquel Poblet i la sortida 
serà per la pista municipal de la Zona Esportiva Centre del carrer Bonavista després de la 
darrera activitat. 

 


