CLUB ESPORTIU
MEDITERRANI

Instal·lació Josep Vallès

CRITERIS D’ ORGANITZACIÓ DELS GRUPS
I DELS ESPAIS
A l’ inici de cada setmana es penjaran en el taulell d’anuncis els llistats de cada grup.
Aquests grups són per a les setmanes de màxima ocupació : MES DE JULIOL!!!!

PETIT CASAL 1
PETIT CASAL 2
GRUP 1
GRUP 2
GRUP 3
GRUP 4
GRUP 5
JOVES

Nascuts l’ any 2013-14
Nascuts l’any 2011-12
Nascuts l’any 2010
Nascuts 2009
Nascuts 2008
Nascuts 200 7
Nascuts 2006
Nascuts del 2005 al 2001

3 monitors
3 monitors
2 monitors
2 monitors
2 monitors
2 monitors
2 monitors
2 monitors

QUÈ CAL PORTAR?
LA SAMARRETA COLOR BLAU S’HA DE PORTAR CADA DIA
Banyador, xancletes, tovallola , ulleres de piscina i barret de piscina.
Una gorra i la crema protectora (molt important).
Les samarretes i el petate ho entregarà el tècnic del seu grup el dilluns de la setmana que comenci
L’esmorzar també
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PREVISIÓ ESPAIS I ACTIVITATS
PC 1 /3 a 4
anys
9:00 - 10:00

PC 2 /5-6
anys

Lluis Vives

Lluis Vives

G1 7 anys
Lluis Vives

G2 8 anys
karate

10,00-10,30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:00

9:00 - 10:00

G4 10 anys

G5 11 anys Joves 12 a 15 anys

Lluis Vives

esquaix
tennis taula

Lluis Vives

karate
Esmorzar

Plàstica dll-dc-dv
Piscina petita
dm i dj sala 4
Plàstica
Piscina
Sala 4

Tatami 1

Piscina

Lluis Vives

Lluis Vives

karate

Lluis Vives

Piscina 50m

karate

Sala 4

Piscina

karate

Lluis Vives

Sala 2

Piscina

Sala 1

Piscina
esquaix
tennis taula

Piscina

karate

DINAR
Peli

Sala 1
Piscina Recreativa
Vestuari

PC 1 /3 a 4 anys

PC 2 /5-6 anys

jocs cooperació,
simbòlics

jocs cooperació,
simbòlics

G1 7 anys G2 8 anys
iniciació
esports

10,00-10,30

G3 9 anys

G4 10 anys

G5 11 anys

karate

inicacio
esports

esquaix

karate

tennis taula

Joves 12 a 15
anys
esports

Esmorzar

10:30 - 11:30

curset de natació

11:30 - 12:30

manualitats

12:30 - 13:30

jocs , circuits
psicomotricitat

manualitats

13:30 - 14:30
14:30 - 15:30

G3 9 anys

dm i dj sala 4

curset
natacio

iniciació
esports

inicacio
esportiva

karate

iniciacio
esportiva

curset natacio

curset de natacio

karate

jocs i
circuits

curset
natacio

cursets
natacio

karate

esports

jocs i
circuits

curset
natacio

jocs i
circuits

esquaix

curset
natacio

karate

tennis taula

COMIDA
Peli

jocs lliures

15:30 - 16:30

Piscina Recreativa

16:30 - 17:00

Vestuari

EXCURSIONS I SORTIDES
PETIT CASAL
Dimecres 5 juliol (matí i tarda)
 Museu arqueologia i museu xocolata
(taller)
Dimecres 19 de juliol (mati i tarda)
 Cim d’àligues(taller)
MULTIESPORT
G1+G2+G3 Dijous 6 de Juliol (matí i tarda)
La Granja Aventura
G4+G5 Dijous 6 de Juliol (matí i tarda)
Open Camp
Dijous 20 de Juliol (matí i tarda)
Illa Fantasia. El dinar és inclòs.

JOVES (DE 12 A 16 ANYS)
•Dimecres 5 de juliol (matí i tarda)
Natupark
• Divendres 7 de Juliol (tarda-nit)
Open Camp
• Divendres 14 de Juliol (tarda-nit)
Nit de les bruixes
•Dijous 20 de Juliol (mati i tarda)
Illa Fantasia
•Divendres 21 de Juliol (matí)
Ungravityboard
•Divendres 28 de juliol (matí)
Room Escape
Les sortides dels divendres dels joves es faran en
transport públic

El full d’autorització de les excursions
haurà de ser entregat un dia abans del
.
dia de la sortida. S’especificarà a cada excursió què caldrà portar.
Es prega, que s’entreguin als monitors signades el més aviat possible.
En cas de canvi d’alguna excursió us ho farem saber el més aviat possible i
s’anunciaria a l’entrada del Club mitjançant un cartell.
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IMPORTANT

oTots els nens/es es deixaran a l’entrada del Club puntualment.
oEl Club no es farà responsable dels nens/es que no portin el comprovant de pagament de la

guarderia de 8.00 a 8.45h.
oEls deixarem sortir quan el monitor vegi algun familiar o alguna persona autoritzada pels pares.
oEn cas de retràs els portarem a la recepció.
oTotes les excursions són obligatòries i han d’anar signades i autoritzades pels pares. Si no ve a la
excursió es quedarà amb un grup major o menor edat adaptant-se en tot moment a les activitats
d’aquell grup.
Preguem que no portin els nens ni al casal ni a les excursions jocs com la nintendo ni mòbils. En
cas de pèrdua el Club no es farà responsable.
•En el full d’autorització de la sortida especifiquem detalladament què cal portar.
•Diàriament s’entregarà als pares un full de control del menjar dels nens/es del petit casal.
•Quan el vostre fill/a perdi algun objecte demaneu-lo als monitors/es o als coordinadors perquè
tenim una caixa d’ objectes perduts.

Per qualsevol dubte
mariangels@mediterrani1931.com
futbolsala@mediterrani1931.com
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