INFORMACIÓ GENERAL
EL CASAL: CASAL ESPORTIU AMB ANGLÈS
Durant el casal es combinarà la pràctica dels diferents esports proposats i ho combinarem amb una hora diària
d’activitat en anglès.

ACTIVITATS
Setmana 1, del 27 de juny al 1 de juliol: BITLLES CATALANES
Les bitlles catalanes són un esport tradicional català consistent en llençar uns "bitllots" (bitlles petites) contra
unes bitlles situades a una determinada distància a fi de tombar-les.

Sortida de matí a la piscina de Can Zam. Sortida de matí al Barcelona Bosc Urbà. Trobada matinal de
bitlles catalanes.

Setmana 2, del 4 de juliol fins 8 de juliol: RUGBY
Més enllà de l’aspecte estrictament esportiu el rugbi es diferència per la seva gran riquesa com a promotor de
valors, normes i actituds: respecte a les normes, als adversaris i compromís amb els companys d’equip.
Sortida de tot el dia a Capellades, el.laboració de terrisses. Sortida a la piscina Creueta Coll. Sortida
especialitzada de Rugby al CEM Marbella.

Setmana 3, de l’11 al 15 de juliol: ESGRIMA
Lluny de ser un esport violent i de risc, es una modalitat esportiva a l’abast de tothom. És sense cap mena de
dubte un dels esports més antics i amb més tradició que existeixen. El material d’inici amb el que treballen els
nens/es (sobrescuma/spadettos) permeten gaudir d’aquest esport amb tota seguretat.
Sortida a la piscina Can Dragó. Sortida de tot el dia al Parc Mediambiental del RACC de Gualba. Trobada
matinal d’esgrima.

Setmana 4, del 18 al 22 de juliol: ACROACRO- DANCE
Aquesta setmana els nens i nenes descobriran una modalitat de ball consistent en coreografia dirigida i
acrobàcies: torres humanes, piruetes, girs,...

Sortida de tot el dia al Parc Aquàtic del Waterworld (Lloret de Mar). Sortida a la piscina Can Zam.
Trobada per realitzar una exhibició d’acrodance.

Setmana 5, del 25 al 29 de juliol: ESPORTS AMB RAQUETA
Practicarem diferents esports amb raqueta: tennis, frontó, bàdminton,... Entenem per esports de raqueta aquells
esports d'adversari en què es colpeja un mòbil (pilota) amb un complement anomenat raqueta.
Sortida a la piscina Can Dragó. Sortida de matí al Parc de Can Mercader a Cornellà del Llobregat. Sortida
especialitzada d’esports amb raqueta al CEM Olimpia.

REUNIÓ INFORMATIVA: 30 DE MARÇ A LES 18:30.
TRAMITACIÓ INSCRIPCIONS:
Per a tramitar la inscripció cal:
1. Omplir el full d’inscripció amb totes les dades personals i assenyalar la forma de pagament.
2. Fer l’ingrés al núm. de compte 2081 0329 43 3300001148 de Caixa Penedès segons modalitat de pagament.
3. Portar el full d’inscripció i el comprovant d’ingrés del 30 de març al 15 d’abril al despatx de l’AMPA (Esther
Portillo).
4. En cas de pagament fraccionat, portar cada comprovant d’ingrés a CET10 o al coordinador de l’escola.

