
 
 

CASAL D’ESTIU 2016 
 
Organitza: Esplai PL- MIJAC- Patronat Pares de Família- Parròquia de Sarrià de Ter 

 
Col·labora: Ajuntament de Sarrià de Ter 

 
L’ Esplai PL és una entitat sense ànim de lucre la qual basa la seva tasca 

educativa amb els infants a partir dels següents eixos: l’autonomia, la cooperació, 

el respecte a l’entorn i als demés companys i el lliure desenvolupament de les 

habilitats de cada infant. Els monitors i les monitores de l’esplai realitzem diverses 

tasques de lleure durant tot l’any des del voluntariat i, tot i que el Casal d’ Estiu 

s’entén com una feina, no volem ni hem de deixar d’adoptar els valors que donen 

sentit a la nostra entitat. 

 

Director/a responsable per setmanes: 
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Monitor/a de referència de cada grup: 
 

Grup  Responsable mes de Juliol 
Minis (P3-P4) Marina Sirvent 
Petits (P5-1r) Selma Carballo 
Mitjans (2n-3r-4t) Nora Ventura 
Grans i joves (4t-5è-6è-1r i 2n ESO) Ariadna Jordà 

 

Telèfon de contacte: 685054310 (Cristina Capell) / 691230336 (Cèlia 
Canyigueral) / Àngel Masó (687678823) 

 Adreça de correu electrònic: centredesplai@gmail.com  
 

mailto:centredesplai@gmail.com


NORMATIVA:  
 
 Bon dia: de 7:50 a 8:50 (un dia 3 euros, una setmana 10 euros). 
 
 Arribada al matí: a partir de les 8:50 fins a les 9,05 (els responsables reben els nens 
i nenes a la porta).  
 
 Sortida:  a les 13 hores, a les 15 hores o a les 17 hores, els infants estaran 
preparats entre 5 i 10  minuts abans fins a 10 després. 
 
 En cas que el nen/a no vingui o hagi d’arribar més tard cal trucar avisant. 
 
 Medicació: si el vostre fill/a ha de prendre algun tipus de medicació durant l’activitat 
cal portar:  permís d’autorització i instruccions d’administració (recepta, paper 
metge,…). 
 
 Informacions puntuals: cal mirar a la pissarra de l’entrada on es penjaran totes les 
indicacions o coses a tenir en compte. També repartirem circulars als nens amb la 
mateixa informació que hi haurà a la pissarra, per si no l’heu pogut veure. 
 
Podeu consultar les programacions de tots els grups i informacions vàries al nostre 
blog: esplaipl.wordpress.com 

 
 Els nens i nenes han de venir al casal esmorzats i portar un petit mos (galetes, suc, 
peça de fruita,…) per mig matí. 
 

 Aquells nens que es quedin a dinar amb carmanyola, cal que hi posin el nom. 
 
 Material:  
  

- Pels dies d’excursió: samarreta del casal, gorra, motxilla, calçat per caminar i 
cantimplora. 

- Pels dies de piscina: Banyador, crema solar, xancletes i tovallola. 
- Només els nens i nenes que es queden a la tarda: cal portar roba de recanvi, el 

banyador, crema solar, xancletes i tovallola. 
 

 Molt important que poseu el nom a la roba per tal de no perdre-la.  
 

Grup  Dia d’excursió Dies de piscina 
Minis DIJOUS DILLUNS I DIJOUS 
Petits DIMARTS DIMECRES I DIVENDRES 
Mitjans DIMECRES DILLUNS I DIVENDRES 
Grans i joves DIVENDRES DIMARTS I DIJOUS 

 
Aquells nens i nenes del grup de grans que marxin sols del casal, hauran de portar 
una autorització del pare/mare/tutor. 

 


