CASAL CE DIAGONAL MAR - ESTIU 2022
Un any més posem en marxa el casal d’estiu CEDM amb molta il·lusió i
energia per gaudir del bàsquet i d’altres activitats. El Casal està
organitzat i coordinat pel Daniel Guardiola (director tècnic CEDM).

DATES disponibles
✓
✓
✓
✓
✓

1er torn:
2on torn:
3r torn:
4rt torn:
5è torn:

ENTRADA DEL CASAL

27/6 al 1/7
4/7 al 8/7
11/7 al 15/7
18/7 al 22/7
25/7 al 29/7

IES Front Marítim
Passeig Taulat 199.

HORARIS
CASAL CE DIAGONAL MAR - ESTIU 2022
UNA SETMANA AL CASAL CEDM
Horari

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8h a 9h

acollida

acollida

acollida

acollida

acollida

de 9h a 11h

entrenaments

entrenaments

entrenaments

11h a 11.30h

esmorzar

esmorzar

esmorzar

11.30h a 13h

platja

platja

platja

entrenaments

sortida

esmorzar
platja

d i n a r

13h a 14h
14h a 15h

temps lliure

temps lliure

temps lliure

temps lliure

temps lliure

15h a 16.30h

competicions

partit amistós

partit amistós

competicions

competicions

16.30h a 17h

dutxa

dutxa

dutxa

dutxa

dutxa

Entrenaments específics per grup d’edats

Estona lliure amb materials proporcionats pels monitors

Cal portar l'esmorzar

Competicions de 3x3 i 5x5 i concursos de tir i habilitats

Bany i activitats a la sorra

Partidets amb el campus del CE. Montseny

Dinar al menjador de l’IES Front Marítim

Cal portar les coses per dutxar-se

La sortida podria ser diferent per a cada torn

** Horaris subjectes a possibles modificacions en funció del dia de la sortida o imprevistos
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PREUS PER SETMANA
Modalitat

Preu

Casal matí + tarda (9h-17h) dinar inclòs

150 €

Casal matí + tarda (9h-13h + 15h-17h) dinar no inclòs

120 €

Casal matí + dinar (9h-15h)

130 €

Casal matí (9h-13h)

90 €

Dinar un dia

10 €

*Els preus estan ajustats i no hi han descomptes aplicables per germans
*El casal no disposa de subvencions/beques associades

MATERIAL
El casal entregarà a cada participant 1 samarreta amb el logo del casal.
Cada participant ha de portar cada dia de casa el següent:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Roba esportiva i calçat esportiu
Gorra i crema solar
Mascareta
Esmorzar
Ampolla d’aigua
Equip de bany per la platja: tovallola, xancles i banyador
Tovallola i roba per després de dutxar-se

DINARS
Els dinars es faran al menjador del IES Front Marítim amb la supervisió
dels monitors i del coordinador. El càtering és de l’entitat Cuina Justa.
Si algun participant té al·lèrgies alimentàries o alguna característica a
tenir en compte, s’ha de fer constar al formulari d’inscripció.
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PER FER LA INSCRIPCIÓ
Els interessats han de seguir els següents passos:
✓ Omplir el formulari https://forms.gle/YygUAhBuZWEy4pr4A
✓ Realitzar el pagament del torn o torns desitjats segons la taula de
preus al compte bancari: ES93 0182 3246 8902 0059 8083
i fer constar el concepte "CASAL BCN + NOM i COGNOMS" del
participant.
✓ Enviar comprovant de pagament a: administracio@cediagonalmar.com
✓ Autorització de sortida del CASAL, en el cas dels nens/es que
surtin sols o els/les vinguin a buscar altres persones que no
siguin els seus responsables legals. Omplir, signar i enviar a
administracio@cediagonalmar.com o bé que el participant la porti el
primer dia presencialment.
(El full està al final d’aquest document)
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AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA
D’INFANTS A LA SORTIDA DEL CASAL
En aplicació de la normativa vigent, les persones responsables legals han
d’autoritzar la forma de recollida dels infants menors de 16 anys del Casal
CEDM a les instal·lacions del IES Front Marítim (Taulat 199).
En/Na……………………………………………………..................................…… amb D.N.I
.……………….........…..…….. com a pare, mare o tutor/a legal del nen/a
……………………..............……………………………..……
Autoritzo que, un cop finalitzada l’activitat diària, el nen/nena pugui sortir
lliurement del centre sota la meva responsabilitat.
Autoritzo que, un cop finalitzada l’activitat diària, el nen/nena sigui
recollit/da per alguna de les persones que s’indiquen a continuació:
Nom i cognoms

DNI

Parentiu

En el cas de que vingui a recollir al nen/a una persona no autoritzada
prèviament, no el/la deixarem sortir del centre fins rebre la conformitat per
escrit d’algun dels tutors legals.
En el cas de que el nen/a hagi de sortir abans de la hora de sortida, ho hauran
d’indicar als monitors per tal de tenir els participants preparats.
Signatura:

Barcelona, a ………. de ……………….. de 2021
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