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2015 
De la S.E.C  i  

d’ESPORT  

SALUT 

I LLEURE 
 

 

 



L’esport és el centre d’interès del Casal d’Estiu 

d’Esport Salut i Lleure que es realitzarà a les 

instal·lacions de la Societat Esportiva Corbera. 

Cada setmana una disciplina o modalitat 

esportiva serà la reina del Casal i la resta 

d’activitats giraran al seu entorn. Tanmateix, 

totes les setmanes els nens treballaran i 

gaudiran dels diferents esports i activitats 

lúdiques i d’entreteniment programats. 

Aquesta programació serà penjada a les 

instal·lacions i enviada per correu electrònic als 

pares per a què coneguin amb antelació totes les 

activitats que desenvoluparan els seus fills. 

L’objectiu final d’aquesta activitat és fomentar 

l’esbarjo, el joc interactiu, l’exercici i el 

respecte per les persones, la natura i l’entorn 

mentre els nens es diverteixen i fan esport. 

 



ESPORT I DIVERSIÓ  D’ESTIU 
 

Organitzades per setmanes. 
Del 29 de juny al 31 juliol. 

Per a nens  des de P-3 fins al 6è 
cursats 

GRUPS 
Petits:    3 a 5 anys 
Mitjans: 6 a 9 anys 
Grans: 10 a 12 anys 

 

 

 

Dimecres 22 de juliol festa local (OBERT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          MONITORES: 

 Bibi Sallent, Vanessa Agustí, Sònia Rius i Daniel Rivera 

i personal de suport. 

REUNIÓ INFORMATIVA 
 

Dia  22    de juny a les 20 h 
 



HORARIS I PREUS 
*  Dies 25 i 26 de juny, si n’hi ha un mínim de 10     

nens, es farà. Preus a part de les setmanes. 
**  La 5ª setmana es farà amb un mínim de 10 nens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els nens que necessitin ampliar fins les 15h, s’ha d’incloure 
35,00€ per setmana en concepte de dinar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DE 9 A 14 HORES 
Activitats 

 

 SOCIS NO SOCIS 
Dia 25 i 26* 34,00€ 44,00€ 
1 Setmana 85,00€ 110,00€ 
2 Setmanes 165,00€ 200,00€ 
3 Setmanes 240,00€ 285,00€ 
4 Setmanes 310,00€ 365,00€ 
5 Setmanes** 375,00€ 440,00€ 

DE 9 A 17 HORES 
           activitats  +  dinar  
 

 SOCIS NO SOCIS 
Dia 25 i 26*        56,00€     72,00€ 
1 Setmana 140,00€ 165,00€ 
2 Setmanes 280,00€ 317,00€ 
3 Setmanes 390,00€ 456,00€ 
4 Setmanes 480,00€ 562,00€ 
5 Setmanes** 570,00€ 675,00€ 
 

Dinar i monitoratge inclòs en el preu. 
• Acollida gratuïta des de les 8:30h 
• NO SOCI, descompte del 10% del preu establert del 

casal a partir del segon germà. (no inclou dinar, que són 
35,00€ per setmana)  

 

Descomptes NO ACUMULABLES 



• Les activitats 

 

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

esportsalutilleure@esportsalutilleure.com
www.facebook.com/esportsalutilleurecorberadellobregat

ACTIVITATS*  

Piscina 

Water-polo 

Aquagym 

Manualitats 

Aeròbic 

Rocòdrom 

Ball 

Tennis 

Pàdel 

Jocs dirigits 

Estudi 

Anglès lúdic 

El racó màgic 

Dinar 

 
Les activitats variaran segons edat i horari escollit

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
 

C/ L’Esport, 2 

  93 650 10 82 

esportsalutilleure@esportsalutilleure.com
www.facebook.com/esportsalutilleurecorberadellobregat

 

segons edat i horari escollit 

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ : 

esportsalutilleure@esportsalutilleure.com 
www.facebook.com/esportsalutilleurecorberadellobregat 



COM FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL CASAL 

• Omplir tot el que es demana al full d’inscripció amb 
lletra majúscula, signar les autoritzacions i dades 
sanitàries i senyalar  amb una “X” la cessió d’imatge. 

• Marcar amb una “X” quines setmanes vindrà i preus. 
El descompte s’aplicarà nomes al import del casal.  

• Feu el PAGAMENT al núm de compte del BBVA 
ES63 0182 8173 17 0200034828; caldrà adjuntar còpia 
del pagament on consti el nom i cognoms del nen/a i 
“casal 2015 d’esport”. O fer el PAGAMENT en 
EFECTIU en horari d’oficina  

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 
• Full d’inscripció omplert, fitxa sanitària i 

autoritzacions. 
• 1 Fotografia carnet recent 
• Còpia targeta sanitària 
• Justificant de pagament bancari 

 

LLIUREU TOTA LA DOCUMENTACIO A L’OFICINA 
D’ESPORT SALUT I LLEURE, dintre de la Societat 
Esportiva Corbera “SEC” 

DATA LÍMIT DE LLIURAMENT I 
PAGAMENT SERÀ EL 19 DE JUNY. 

Per qualsevol dubte o mes informació a : 
 

ESPORT SALUT I LLEURE, S.L. C/ L’ESPORT, 2 
Corbera de Llobregat Telf. 93 650 10 82  
E-mail: esportsalutilleure@esportsalutilleure.com 
www.facebook.com/esportsalutilleurecorberadellobr
egat 



INFORMACIÓ D’INTERÈS ESTIU 2015 
 
 

*Puntualitat tant a les entrades com a les recollides 
dels nens. 
*Tota la roba marcada amb el nom. 
*Portar esmorzar de casa. 
*Es possible fer dies esporàdics de dinar per 8,50€, 
avisar el més  
  aviat possible. 
*Gorra 
*Crema solar i repel·lent de mosquits 
*1er. Dia porta una samarreta  blanca sense cap 
dibuix. 
 

PISCINA TOTS ELS DIES 
CAL PORTAR  (motxilla apart) 
 

*Banyador, xancletes i barret de bany (dies de pluja, 
pisc.interior) 
*tovallola 
*gel per dutxar-se 
*muda de recanvi 
 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS  
 

*A l’inici del casal 
 
 

Es reserva el dret de poder modificar-les, si fos 
necessari 

  



CASAL D’ESPORT SALUT I LLEURE ESTIU 2015 
 

 FULL D’INSCRIPCIÓ Foto 
 
DADES PERSONALS 
 
NOM I COGNOMS: ............................................................................................  
DNI: ...................................... Data naixement: .............................. Edat: ............................  
Adreça:................................................................................................................................  
C.P: ................................................. Població: ....................................................................  
Telèfons de contacte: ..........................................................................................................  
E-mail: ................................................................................................................................  
Nom i cognoms del pare o mare: ........................................................................................  
DNI: ...................................................  
 

DESCRIPCIÓ D’ASSISTÈNCIA PER SETMANES 
 

SETMANES 
DE 

ASSITÈNCIA 

Dies ** 
25 i 26 juny 

1ª setmana 
29-3 juliol 

 

2ª setmana 
6-10 juliol 

 

3ª setmana 
13-17 
juliol 

 

4ª setmana 
20-24 
juliol 

 

5ª* 
setmana 

27-31 juliol 
 

 

22 de juliol festa local (OBERT) 
5ª* Setmana es farà amb un mínim de 10 nens, si no arribés, pot quedar anul·lada. 
** Dies 25 i 26 es farà amb un mínim de 10 nens, si no arribés, pot quedar anul·lada. 
 
PREUS I 
MODALITAT 

Dies 
25 i 26 juny 

1 
setmana 

2 
setmanes 

3 
setmanes 

4 
Setmanes 

5* 
setmanes 

Casal                    Soci 
9-14h                 No 
soci 
Dinar  fins 15h 

34,00€ 
44,00€ 
16,00€ 

85,00€ 
110,00€ 
35,00€ 

165,00€ 
200,00€ 
70,00€ 

240,00€ 
285,00€ 
105,00€ 

310,00€ 
365,00€ 
140,00€ 

375,00€ 
440,00€ 
175,00€ 

Casal+ dinar        Soci 
9-17h                 No 
soci 

56,00€ 
72,00€ 140,00€ 

165,00€ 

280,00€ 
317,00€ 

390,00€ 
456,00€ 

480,00€ 
562,00€ 

570,00€ 
675,00€ 

Acollida   8:30 a 9:00h Gratuïta Gratuïta Gratuïta Gratuïta Gratuïta Gratuïta 
Acollida  9 a 10:30h  
TAEK 
 

13 a 15h+dinar          
TAEK 
 

Acollida 15 a 17h      
TAEK 

 26,00€ 
40,00€ 
34,00€ 

52,00€ 
80,00€ 
68,00€ 

78,00€ 
120,00€ 
102,00€ 

104,00€ 
160,00€ 
136,00€ 

 

 
DESCOMPTES (NO ACUMULABLES) Import Setmanes descompte Total casalet 
10% del casal a partir del 2n. Germà (no 
inclou dinar, que son 35,00€ per setmana) 

 
                       € 

 
               € 

 
                    € 

 
IMPORT TOTAL(CASAL+DINAR)                                           €  : 

PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ, INGRÈS al BANC cal portar justificant, o en EFECTIU 
BBVA ES63 0182 8173 17 0200034828 

 



 
 
 
 

AUTORITZACIONS  
 
En/Na: ...............................................................................................  amb DNI .............................  
AUTORITZO al meu fill/a ..............................................................................................................   
a participar al Casal d’Esport Salut i Lleure d’estiu 2015 durant la duració del mateix a les 
instal·lacions de la SEC i altres espais fora, com a les sortides a peu pel municipi, etc. 
Aquesta autorització la faig extensiva a que en  cas d’accident i/o malaltia i si fos impossible de 
localitzar a la família, dono el consentiment a tots els efectes, a prendre les decisions que fossin 
necessàries adoptar sota la pertinent direcció facultativa i responsabilitat de l’especialista a que 
s’encomani el meu fill/a. 
 
També AUTORITZO (marca amb una X) 
 
       A Esport Salut i Lleure, a poder publicar en la nostra pàgina de Facebook o altres elements 
publicitaris imatges d’aquesta activitat on aparegui el meu/meva fill/a individual o en grup 
participant en el casal.  
 
       A que meu fill/a pugui marxar sol/a del casal un cop finalitzada l’activitat. La 
responsabilitat de Esport Salut i Lleure se limita dins l’horari del casal. 
 
FITXA SANITÀRIA  
 
Pateix alguna malaltia (al·lèrgia alimentaries, asma, pell atòpica, diabetis.....)   No  /  Si 
Quina? .................................................................................................................................  
Pren alguna medicació?  No  /  Si 
Quina? .................................................................................................................................  
Per donar la medicació s’ha d’adjuntar recepta mèdica. 
Sap nedar?  No en sap  /  Es defensa  /  En sap 
 
ES IMPRENCINDIBLE UNA FOTOCOPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA. 
 
Podeu posar Observacions d’interès per les monitores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura del pare/mare/tutor 
 

Corbera de Llobregat, a  ............................. de ......................................... de 2015. 
 
En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades de 
caràcter personal, de 13 de desembre del 1999), l’informem que les dades personals facilitades per vostè 
s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Esport salut i lleure.  Vostè té dret a accedir, cancel·lar o 
rectificar les dades que li corresponguin recopilades en aquest fitxer, mitjançant correu electrònic a 
esportsalutilleure@esportsalutilleure.com 


