
CASALET AQUÀTIC 2021 

Benvolgudes famílies,  

A partir del dilluns 7 de juny a l'escola comença la jornada intensiva, en horari de 9 a 13h i, com cada 

any, l'AFA organitzarà el Casalet per tots aquells nens/es de l'escola que ho requereixin.  

 

El Casalet es realitzarà del 7 al 21 de juny de 15:00 a 17:00h. Aquest any anirà dedicat a l'aigua, i dies 

temàtics, on els nens/es faran diferents activitats.  

Els dilluns, dimecres i divendres, els vostres fills/es aniran a banyar-se a la piscina descoberta a 

l'Infinit (en cas de mal temps, faran activitats a l'escola i s'anirà l'endemà).  

Els dimarts i dijous, faran diferents activitats a l'escola. 

 

El preu és de 55€ pel primer fill/a i 50 € a partir del segon germà. Dies esporàdics 7€ 

Atenció! L’últim dia d’escola, 22 de juny,  no hi haurà Casalet !!!!!!!!!!! 

Per inscriure’s caldrà lliurar la butlleta d’inscripció al despatx exterior de l’AFA de 16:50 a 17:15 

juntament amb els diners abans del dilluns31 de maig. 

*Resum d’instal·lacions de les activitats del Casalet pels nens de P3 a 6è: 

 

• Piscina Infinit: Activitats dirigides aquàtiques i temps lliure (cal portar: banyador, tovallola, 

xancletes). 

• Activitats a l’escola: roba còmoda, calçat esportiu, mascareta, aigua. 

______________________________________________________________________ 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ: CASALET AQUÀTIC 2021 

NOM DEL NEN/A COGNOMS CURS 

   

   

 

AUTORITZACIÓ PARE/MARE O TUTOR: 
 

Jo                                         ,amb DNI                                   autoritzo al 

meu fill/a                                                               del curs                 a participar a 

al casalet organitzat per l’AFA a l’escola Emili Vallès. 

Així mateix, autoritzo als monitors responsables de l'activitat a prendre les mesures d'urgència que 

puguin ser necessàries. 

   Signatura del pare, mare o tutor/a                                                                                 

 Igualada, ............. de .................................. de 2021 
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