
INFORMACIÓ PELS PARES/MARES/TUTORS LEGALS.

ESCAI 2022

Benvolguts/des a l’ESCAI 2022. Ens fa molta il·lusió poder engegar una nova edició de l’ESCAI

així com també de l’ESCAI tecnificació.

En primer lloc us volem agrair l’interès i la confiança en aquest projecte. A continuació us

presentem un document, que serveix com a resum a tenir en compte per a un correcte

funcionament del casal esportiu.

UBICACIÓ:

Tots els nens/es assistents al casal de l’ESCAI 2022, entraran com a molt tard a les 08:55 per

poder iniciar la primera activitat amb la màxima puntualitat possible.

L’entrada i/o acollida dels infants es pot fer a partir de les 8:30h.

A les 13:00 es realitzarà la sortida al CAI amb l’excepció dels divendres que serà al MOLÍ NOU.

Recordar que és l’estadi Atlètic d’Igualada- Situat al Carrer estadi atlètic, 101 (Igualada). Google

maps: https://bit.ly/3wNL6S2

HORARIS:

Horari del casal: 09:00 a 13:00. Demanem màxima puntualitat tan a l’arribada com a la sortida

de l’activitat. Se us informarà de totes les novetats a través del grup de difusió de whattsapp.

Activitats:

09:00-09:50  Activitat 1

09:50-10:40  Activitat 2

10:40-11:10  Esmorzar

11:10- 12:00  Activitat 3 o activitat especial o piscina

12:00- 12:50  Activitat 4 o activitat especial o piscina

Sortides; a les 13h finalitzarem sempre l’activitat al CAI menys els divendres que finalitzarem a

la piscina del molí nou. Entregarem als infants a la sortida de la piscina.

https://bit.ly/3wNL6S2


ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS:

8:30 a 8:50 (Acollida): Tots els nens entraran per la porta “A”.

Preguem que els infants que no són petits accedeixin sols a la instal·lació i només els familiars

dels més petits puguin entrar també acompanyant als nens/es.

TASQUES MONITORS:

- Controlar els esportistes i confirmar la seva assistència.

- Transmetre informació (si cal) als pares referent al grup en el qual pertany el seu fill/a.

- Control del material.

- Acompanyament/desplaçament del grup cap a l’inici de l’activitat.



MATERIAL A PORTAR

Roba i material esportiu:

- Calçat còmode.

- Roba esportiva.

Tots els nens/es hauran de portar una motxilla amb:

- Una ampolla d’aigua (una per infant).

- Una gorra.

- Samarreta de recanvi.

- Dies de piscina i/o jocs d’aigua.

● Banyador.

● Xancletes.

● Tovallola.

● Crema Solar.

- Un dia a la setmana es farà BTT

● Bicicleta.

● Casc.

● Cantimplora amb aigua.

- Crema Solar.

- Esmorzar.

ACTIVITATS ESPECIALS:

Cada setmana se us passarà tota la programació de les activitats que els vostres fills/es

realitzaran a través d’un grup de difusió de Whattsap.

Esmentar que, tots els dimecres de 11 a 13 hores anirem a la piscina de l’INFINIT i els divendres

a la piscina del MOLI NOU en les mateixes hores.

Cada setmana hi haurà sortida de BTT i una cursa d’orientació.

Informarem de la resta de sortides i activitats especials concretant els detalls.

CONTACTE:

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta:

- Javi González (Direcció de l’activitat) 633 59 20 40 o jocnet@jocnet.info

- Pau Calvet (coordinador) 660 95 28 21 o paucm95@gmail.com

Horari d’atenció de 8:00 a 13:30 hores

mailto:jocnet@jocnet.info
mailto:paucm95@gmail.com

