CASAL D’ESTIU
AL PARC DE L’AGULLA
2022
Des de Can Puig us volem oferir un nou casal més a prop de casa en un entorn
fantàstic i coneguts per tots: EL PARC DE L’AGULLA.
Oferim el CASAL D’ESTIU enfocat a tots els infants de Manresa i rodalies.

- Edat: dels 4 als 12 anys

Es faran diferents grups en funció del nombre de participants i de les
edats d’aquests.

- Dates i Preus:
El casal es divideix per setmanes de dilluns a divendres al llarg del
matí des del 27 de juny al 29 de juliol de 2022.
De les 9:00h a les 13:00h

PREU
A PARTIR 3a
SETMANA**

50€/participant
45€/participant

**Per aquells participants que estan amb nosaltres diverses setmanes, hi ha
un descompte a partir de la tercera (indiferentment de la setmana d’inici).
Ex: Si reservem 3 setmanes, el preu total del casal serà: 50+50+45 = 145€
*** El Casal es realitzarà el casal si hi ha un mínim de 15 participants.

ALTRES OPCIONS:
En cas de necessitar un dia esporàdic allargar l’horari del casal, es pot anar
directament a Can Puig (previ avís).
Dinar + tarda dia esporàdic (fins les 17:00h) – 10€/participant/dia

CAL TENIR PRESENT:
-

Els dies de pluja (que prohibeixi realitzar el casal), hi ha dues opcions:
o Fer el casal a Can Puig amb el mateix horari
o No participar i es fa la devolució de l’import corresponent o es canvia
per una altra setmana

El preu del Casal inclou:

o monitoratge titulat, amb el certificat d’antecedents sexuals i
assegurat

o tot el material necessari per a dur a terme les activitats
o Assegurances (l’empresa disposa de tots els permisos,
assegurancesi responsabilitat civil)
Mètode de pagament:

Cal fer el pagament del preu íntegre abans del 10 de juny per
transferència bancària.
- En cas de no poder venir un dia, NO ÉS TORNA L’IMPORT.

- Horaris:

El Casal es realitzarà de 9:00 a 13:00h però l’horari serà:
Arribada: De 8:30h a 9:00h
Recollida: De 13:00h a 13:30h

- Servei de transport:

Cada família cal que faci el trajecte d’anada i tornada.
- Punt de trobada:

L’entrada del parc serà per la zona del parc infantil (Carretera de
Santpedor, no la del bar i els ànecs).
Ens trobarem amb l’equip de monitors dins del parc a l’esquerra de
l’entrada.
Es prega puntualitat ja que algun dia es farà alguna excursió per la zona.
-

Activitats:
La programació general de totes les setmanes del Casal serà la següent
HORA
8:30 – 9:00h
9:00 – 9:30h
9:30 – 10:45h
10:45 – 11:15
11:15 – 13:00h
13:00 – 13:30h

PRIMER DIA
Arribada
Benvinguda, grups i
presentació de la
setmana
ACTIVITAT
Esmorzar *
ACTIVITAT
Recollida

ALTRES DIES
Arribada
ACTIVITAT

Esmorzar *
ACTIVITAT
Recollida

*L’esmorzar el porta cada participant de casa
Enguany, hi haurà una temàtica general per tot el casal i grups:

LA VOLTA AL MÓN
Cada setmana visitarem un nou continent i coneixerem noves cultures, danses, jocs...
Les diferents propostes d’activitats varien segons el grup i l’edat però sempre fent
jocs, manualitats, música, excursions, esport i molt contacte estret amb la natura!

Una nit a Can Puig!
Fem nit a Can Puig! Davant l’èxit de l’estiu passat, aquest any, de nou, gaudim
d’una nit diferent, divertida i màgica.

-

Dates i preu:
Les dates de realització són la nit de dijous:
Dijous 21 de juliol: 25€/participant
Dijous 28 de juliol: 25€/participant

-

Horari funcionament:
L’activitat començarà un cop finalitzat el casal “normal” a la casa i entra el
sopar, activitat de nit, allotjament i esmorzar (de les 17:30h a les 9:00h, a
partir d’aquí continua el casal del dia següent).
Hi ha 3 modalitats:
1. Fer el casal al Parc de l’Agulla normal i a la tarda a les 17:00h pujar a Can
Puig fins l’endemà a les 13:00h (Casal del divendres a la casa, si no es vol
recollir al participant al matí).
2. Fer el casal des del dijous al matí fins divendres a migdia (13:00h) a Can Puig
sense marxar a casa.
•
3.

Al quedar-se a dinar i la tarda té un cost extra de 10€.
En el cas de no participar aquesta setmana al casal, es comença a les 17:00h

fins l’endemà al matí a les 9:30h aprox. (després d’esmorzar).
*Poden participar a la Nit a Can Puig els nascuts, com a màxim, el 2018.

- Informació i inscripcions:
Per a poder-vos inscriure al Casal teniu 3 opcions:
- MAIL: infocanpuig@gmail.com
- WEB: www.canpuig.cat
- TRUCADA O WHATSAPP: 689 09 86 89

(Queralt)

