Informació Estades
Poliesportives
d'estiu 2021

E.P.E
centre gran via

Quan
Del 2 d'agost fins al 10 de setembre

Edats
ESPLAI: de 3 a 5 anys
CAMPUS: de 6 a 12 anys

Activitats i horaris
Horari

Activitat

9h

Entrada

9:15h

Durada Activitats

Porta Gran Via

Activitat poliesportiva

11h

Esmorzar

11:30h

Activitat aquàtica

13h

Sortida

13:15h

Dinar

15h

Recollida / entrada

15:15h

Activitat
poliesportiva

17h

Bany - sol

18h

Sortida

Servei
d'espera
(opcional)

Lloc

Activitat matí
de 9h a 13h
Porta Gran Via

Porta Gran Via

Activitat relaxada
jocs taula de 14:15h
a 15h
Activitat tarda de
15h a 18h

Porta Gran Via

Matí

de 8h a 9h

Cam futbet (recepció)

Tarda

de 18h a 19h

Camp futbet

L'organització es reserva la possibilitat de fer canvis d'espais, activitats i horaris

Roba i materials necessaris
Samarreta campus

Banyador

Sabatilles de piscina

Roba esportiva*

Tovallola

Protector solar i gorra

Calçat i mitjons*

Casquet de bany

Mascareta obligatòria a partir de 6 anys

* La roba ha de ser adequada a l'activitat i marcada amb el nom
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Pla de treball i principals objectius de l'activitats
Edat

Continguts

de 3 a 5
anys

Psicomotricitat, jocs didàctics i jocs pre- esportius. Activitat aquàtica.
Manualitats

de 6 a
12 anys

Jocs motrius, didàctics, jocs pre-esportius, de bàsquet, futbol sala i
voleibol. Activitat aquàtica. Tallers de lleure

Altres informacions d'interès
Per a qualsevol informació podeu escriure un email a:
casals@nataciosabadell.cat
En cas que el meu fill no pugui assistir a l'EPE cal avisar
trucant al: 93 748 44 00 (comunicant-ho al coordinador de
l'activitat)
No es lliuraran camisetes als participants
En cas que algun nen/a es vulgui quedar esporàdicament a
dinar pot adquirir un tiquet a recepció fins a les 9:15 hores i
lliurar-lo al seu monitor.
Preu del menú esporàdic: 9,50€ (de 13:00 a 15:00 hores)
Més informació
a: http://www.nataciosabadell.com/activitats/infants-ijoves/casals/#estiu

