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                                                                                                                    Terrassa, 31 de maig 
Benvolgudes famílies, 
 
 
 
S'acaba l'escola i comença el Casal d'Estiu Tecnos 2019!. Us fem a mans la informació que us cal 
tenir en compte per venir a fer el Casal: 
 

1. Autoritzacions de les sortides: 
Cal que porteu les autoritzacions degudament signades dins el sobre  abans del 7 de Juny. 
 

2. Cada dia s’ha de portar: 
○ Gorra, banyador, tovallola i xancles per fer els jocs d’aigua. 
○ Protecció solar. Recordeu que els nens han de venir amb la protecció solar posada 

de casa, encara que nosaltres li podem tornar a posar.  
○ Esmorzar. La nostra filosofia és que els infants han de fer un bon esmorzar a casa 

abans d'arribar i que durant l'esbarjo només prenguin algun aliment lleuger, 
saludable i ràpid de menjar.  

○ Roba còmoda: pantalons curts, xandall, etc…  
○ Calçat còmode que permeti córrer i jugar. 

 
3. Els dies de les excursions: 

○ Cal portar  la samarreta del casal que prèviament us entregarem. 
○ Cal portar una gorra marcada amb el nom. 
○ Cal portar calçat d'esport  
○ Els dies d'excursions també farem piscina, per tant aquell dia cal portar una bossa 

amb la tovallola, xancletes, calçotets o calces per després del bany.  Per tots els 
nens de P3 a P5 (encara que sàpiguen nedar) i els nens de cursos superiors que 
no sàpiguen nedar, bombolleta o manguitos ( de suro, perquè els inflables no estan 
permesos ).  Aquest dia han de portar el banyador posat de casa. 

○ Crema solar: ÉS MOLT IMPORTANT que els poseu crema abans de sortir de casa i 
cal portar un pot de protecció solar degudament identificat amb el nom del nen o 
nena. 

○ Cal portar el dinar si no s’ha demanat pícnic. 
○ L'horari dels dies d'excursions serà fins les 17h i en aquestes excursions participen 

tots els nens i nenes del casal independentment de l'horari contractat.  
La participació en aquestes activitats ja està inclosa en el preu i les famílies no han 
de pagar res a part. 
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4. La nit del Casal: 

○ La nit del Casal està prevista pel dimecres 10 de juliol. Aquell dimecres vindran al 
casal com sempre i plegaran a l’hora habitual. A les 20.00 hores tornaran per 
passar-hi la nit i “empalmaran” amb les activitats del dijous. 

○ Poden venir  a passar la nit al casal tots els nens de qualsevol edat que participin al 
casal Tecnos alguna setmana de l’estiu, encara que la setmana que es fa la nit del 
casal no estiguin inscrits. ELS NENS NO APUNTATS LA SETMANA DEL 8 AL 12 
DE JULIOL ELS HEU DE RECOLLIR A LES 9h DEL MATÍ DEL DIA 11 DE JULIOL. 
Aquesta activitat és totalment opcional i no té cap cost addicional. 

○ Caldrà que cada nen/a porti el seu sopar i l‘esmorzar de l’endemà  dins una bossa 
amb el nom a fora ben visible. 

○ Serà necessari una màrfega i el sac per a dormir, igual com el pijama i els utensilis 
d’higiene. 

 
5.- Entrades i sortides: 
Les entrades i sortides sempre seran per al carrer Topete i el director del Casal (Domi ) rebrà i us 
lliurarà els vostres fills/es. 
Entrada: C/ Topete, 34 

● Horari habitual:  
  Matí:  
   Entrada 8:45 a 9  
   Recollida 12:50 fins 13:00 
 Tarda:  
   Entrada 14:50 a 15:00  
   Recollida 16:50 fins 17:00 
 

● Hi haurà servei de matiners gratuït des de les 8h. 
 

● Horari dels dies d’excursió: De 9 a 17 per tothom 
 

● Nit de l’esplai:  Aquell dia els nens pleguen a les 17 com sempre i els tornen a portar a les 
20h.  

 
6.-Servei de menjador: 
El servei de menjador del Casal d’estiu segueix sent a càrrec de la mateixa empresa que 
subministra a l'escola durant el curs escolar. 
Els dies de les excursions teniu la possibilitat de demanar  picnic  per als vostres fills/es. Només cal 
que porteu signat el full adjunt. 
Si algun alumne s’ha de quedar  esporàdicamen t al servei de menjador, s’ha de comunicar al 
correu:  nfernandez@tecnos.cat . 
En el cas de voler  picnic  i no tenir-lo demanat en la butlleta que us vam fer arribar, podreu 
demanar-lo fins a les 10 del matí del dia abans de l’excursió en el correu:  nfernandez@tecnos.cat . 
Recordeu que si el vostre fill/a té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància no li podrem donar picnic. 
 
7.- Planning de cada setmana: 
Els plannings de les activitats de cada setmana per a Infantil i per a Primària estan penjats a la 
web de l'escola.  
Per al bon funcionament de les activitats preguem  respectar els horaris  d'entrada i de sortida. 
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8.-Fotografies del Casal: 
Trobareu una mostra de fotografies de les activitats de cada setmana a la galeria de fotos 
2018-2019 Casal d’ Estiu al finalitzar cada setmana. Les fotografies de les sortides es penjaran a 
les xarxes socials al mateix dia. 
https://galeria.tecnos.cat 
 
 Qualsevol cosa, restem a la vostra disposició. 
  nfernandez@tecnos.cat 


