El P.M. Les Planes proposa a les famílies un casal esportiu divertit,
econòmic i educatiu per a aquest estiu.
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El casal d’estiu, que es farà del 27 de juny al 29 de juliol, en horari de 8:45 a
13:45h, és una alternativa pedagógica molt interessant per al temps de vacances
dels infants. Durant aquests dies de casal, els infants tindran l’oportunitat de
divertir-se i aprendre amb tot un seguit d’activitats esportives, lúdiques i
recreatives molt completes i pensades especialment perquè tots els infants
tinguin molt bon record del seu pas pel casal d’estiu.

Les propostes esportives són el nostre principal objectiu, juntament amb els jocs,
els tallers, les excursions i les activitats extraordinàries. Els banys a la piscina i els
jocs d’aigua, són el nostre tret diferencial. Si desitgeu més informació abans de la
reunió adreceu-vos a la recepció i podreu veure com organitzem les setmanes.

Us hi esperem!

REUNIÓ INFORMATIVA

Dimecres 1 de juny a les
18:45h
Lloc: Sala 2, P.M. Les Plane
s

Poliesportiu Municipal Les Planes
C. Sant Rafael, s/n.
08905, L’Hospitalet
www.pmlesplanesl-h.cat
jmoles@pmlesplanesl-h.cat

DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL
A PARTIR DE 3 ANYS

EDATS

Durant les setmanes del
Casal d’Estiu, el centre d’interès
serà el món fantàstic
de Marvel i els seus
personatges.

Per a nens i nenes que hagin fet algun curs entre P3 i 4t. de ESO durant el curs 2021-2022.
Dates de naixement dels alumnes. Nascuts del 01/01/2006 al 27/06/2019.
- Grups d’alumnes que han cursat P3, P4 o P5 (Vermells): Inici al Pavelló L2.
- Grups d’alumnes que han cursat 1r i 2n de Primària (Verds): Inici al Pavelló L1.
- Grups d’alumnes que han cursat 3r i 4t de Primària (Blaus): Inici a la Pista exterior Frontal.
- Grups d’alumnes que han cursat 5è i 6è de Primària (Grocs): Inici al Frontó.
- Grups d’alumnes que han cursat 1r, 2n, 3r o 4t de ESO (Blancs): Inici al Patinòdrom.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Dades i requeriments :
- Fotocòpia del llibre de vacunacions del/de la, nen/a (s’ha d’estar al corrent del calendari
de vacunacions).
- Fotograﬁa tipus carnet del/de la, nen/a.
- Fotocòpia del DNI o passaport del/de la, nen/a, o llibre de família.
- Fotocòpia del DNI del pare, de la mare o del/de la, tutor/a.
- Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la, nen/a.
Signatura del document d’inscripció per part del pare, de la mare o del tutor de l’alumne.
En el cas que l’alumne tingui ja 14 anys, també és requereix la seva signatura.

INSCRIPCIONS
Passar per el Poliesportiu a formalitzar l’inscripció i lliurar tots els documents que es
requereixen.
Els dijous son la data límit per efectuar les inscripcions que comencen a la setmana següent.
Les places son limitades i l’entitat organitzadora es reserva el dret d’admissió.
No més es faran devolucions (i per transferència bancària) si es presenta un certiﬁcat mèdic
justiﬁcant.

PREUS

CAPITÀ AMÈRICA / HYDRA - Del 27 de juny a l’ 1 de juliol
Serveis

SPIDER MAN / VENOM

- Del 4 al 8 de juliol

IRON MAN / THANOS - De l’11 al 15 de juliol
HULK / NÈBULA

- Del 18 al 22 de juliol

THANOS - Del 26 al 29 de juliol

1 setmana

2 setmanes

3 setmanes

4 setmanes

5 setmanes

General: Casal: Nens/es de P3 a 4t.
ESO (cursat)

73,90€

128,30€

169,80€

216€

253€

Abonats: Casal: Nens/es de P3 a 4t.
ESO (cursat)

65,90€

112€

148€

188€

220.50€

DESCOMPTES
A la taula de preus ja estan prorratejats els descomptes per a inscripcions a varies setmanes
Descompte als germans: 10% de descompte a tots els germans.
Preu soci als infants abonats a la instal·lació durant la temporada 2021-2022, amb un període
mínim de ﬁdelitat de 3 mesos.

