
 

 
 
   

Reunió informativa famílies 12 de maig a les 19h 

Sala Vilà i Valentí 

 

93 837 02 00 

CASAL SALLENT 
Del 27 de juny al 29 de juliol  

Del 22 d’agost al 2 de setembre 

Període d’inscripcions Del 16 de maig al 3 de juny  

(ambdós inclosos) 

 

QUÈ CAL PORTAR? 
 

• Cada nen/a ha de venir amb la crema solar posada de casa. Els monitors/es en 
posaran més si fos necessari. 

• Cal dur roba i calçat còmode o esportiu per sentir-nos bé i amb més autonomia 
durant les activitats i jocs. 

• Els infants hauran de dur el seu esmorzar identificat amb el seu nom i cognoms. 

• Cada dia, hauran de dur una motxilla amb el banyador, la tovallola i 
les xancletes (preferiblement lligades) per quan fem els jocs d’aigua. Qui ho 
requereixi pot portar ulleres, maneguets i taps per a l’aigua. També es 
convenient roba interior de recanvi per mudar-nos.  

• Cada nen/a ha de portar un esprai per a les remullades a l'escola. 

• Per a les sortides per l’entorn, cal que portin la samarreta del casal, una gorra, 
una ampolla d’aigua petita i crema solar dins de la motxilla. 

• Bata o samarreta vella etiquetada de casa per fer els tallers. 
 

PREVENCIÓ I HIGIENE 

• Rentat de mans després de cada activitat. 

• Realització d’una gran part de les activitats a l’espai exterior. 
 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS  

• Programació d’activitats pròpia adaptada a cada grup d’edat . 
En cas de pluja es podria canviar la programació establerta.  

 

ENTRADES I SORTIDES  

• Abans de l’inici del casal s’informarà a les famílies del monitor/ra assignat/da al 

seu fill/filla.  

• Preguem respectin els horaris d'entrada i sortida per a una millor organització 

de l'equip de monitors i monitores. 

sallent@sallent.cat 



 

Comença l’aventura! L’Àlex, un jove explorador, ha decidit 
reprendre el camí dels seus pares, l’Alba i en Tom, dos famosos 
exploradors arreu del món! L’Àlex ha descobert que els seus 
pares van viatjar per diverses regions del planeta i van deixar 
diversos objectes d’explorador per allà on passaven. Volien que 
el seu fill, de gran, pogués viure aventures com ells. 
 

Així doncs, el nostre aventurer decideix recórrer les regions del 

món que els seus pares van explorar amb l’objectiu de trobar 

aquests objectes i dur-los al museu de la ciutat. Serà una 

col·lecció increïble! Vols ajudar l’Àlex a recórrer regions del 

planeta, conèixer persones increïbles, visitar països fascinants, 

descobrir cultures úniques i aconseguir els objectes 

d’explorador? T’hi esperem... Aventura’t! 

PROGRAMACIÓ SETMANAL 

 

Nit del Casal 
Dijous dia 28 de juliol 

 

SETMANA TIPUS AL CASAL 2022 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 h Acollida matinal: racons d’activitats 

9.00-9.30 h Bon dia!! 

9.30-10.30 h 

Arribada del 
personatge i 

activitat 

PISCINA 
 

Activitat Centre 
d’interès 

 
SORTIDA A 
L’ENTORN 

Activitat Centre 
d’interès 

10.30-11.00 h Esbarjo Esbarjo Esbarjo 

11.00-12.30 h 
Activitat i jocs 

d’aigua 
Activitat i jocs 

d’aigua 
Activitat i jocs 

d’aigua 

12.30-13.00 h Dic la meva! Dic la meva! Dic la meva! Dic la meva! 

 

CENTRE D’INTERÈS 
 

Activitats per 
l’entorn 

Sortida a piscina 
municipal 

Organitza: Gestiona: 


