CASAL D’ESTIU 2020
Aquest 2020 està eclipsat per l’estat d’alarma que afecta a totes les activitats. És per això que aquest any
s’han preparat unes mesures extraordinàries per prevenir a tots els alumnes, així com els monitors.

MESURES EXTRAORDINÀRIES PREVENTIVES:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Desinfecció de mans a tots els alumnes i monitors quan s’arriba al club i després de cada activitat.
Tant l’entrada com la sortida del club es farà per grups i de forma ordenada per a no barrejar
grups i evitar aglomeracions. Cada alumne tindrà un monitor de referència que li donarà les
indicacions en cada moment.
El club està senyalitzat per evitar contactes i aglomeracions.
Ús de mascaretes per part de monitors i alumnes sempre que no es pugui garantir la distància
de seguretat de 2 metres.
El pàdel és un esport de baix risc de contagi, doncs cada pista té 200 metres quadrats. Totes les
activitats dins la pista estaran programades per tal de no sobrepassar mai els 4 metres quadrats
de seguretat de cada alumne.
Tot l’equip està degudament titulat i amb la suficient experiència per dur a terme tota la
normativa específica de l’estat d’alarma.
Les places seran limitades per a complir amb els ratis: màxim 10 alumnes per monitor.
Els grups seran tancats cada dia, és a dir, no es barrejaran amb altres grups a fi d’evitar més
contactes dels necessaris.
El club disposa d’una gran terrassa coberta, amb espai suficient per a preparar les taules on
podran esmorzar i dinar amb la distància de seguretat suficient. L’equip de cuina està
degudament titulat i format per a la ocasió per complir amb la normativa específica.

DATES:
•
•

Del 29 de juny al 14 d’agost
Del 31 d’agost al 10 de setembre

HORARIS: els horaris es podem veure modificats segons el que es decreti degut a l’estat d’alarma.
•
•
•
•
•

Matí de 9h a 13h
Dinar de 13h a 15h
Tarda de 15h a 17h
Servei d’acollida de 8h a 9h
Servei de permanència de 17h a 18h

EDATS: (supeditat a reestructuració en funció de les inscripcions)
•
•
•

Grup 1: entre 4 i 6 anys
Grup 2: entre 7 i 9 anys
Grup 3: entre 10 i 16 anys

ACTIVITATS:
•

•
•
•
•

Pàdel:
o

Grup 1: consistirà en potenciar les facultats psicomotores i la coordinació a través del
joc mentre es familiaritzen amb els cops bàsics.
o Grup 2: aprendran els cops bàsics del pàdel remarcant la tècnica sense deixar de costat
la part del joc de pista.
o Grup 3: la tècnica i la complexitat dels cops anirà aconseguint una major importància.
Jugaran partits i faran competicions.
Multi-esports: El jugar comporta un plaer, una satisfacció personal. A través del joc es canalitzen
sentiments, creences, habilitats, etc. L’expressió comporta comunicació i creació.
Tallers: L’objectiu és desenvolupar la motricitat dels nens i impulsar la seva imaginació, creativitat
i seguretat. Utilitzarem diferents materials d’experimentació.
Piscina: pendent de confirmació segons l’evolució de l’estat d’alarma.
Activitats fora del club: pendent de confirmació segons l’evolució de l’estat d’alarma.

EQUIPAMENT NECESSARI: Tota la roba haurà d’estar marcats amb el nom i cognom.
•
•
•
•
•
•
•

Muda còmode
Sabates esportives
Pala de pàdel
Tovallola
Crema solar
Gorra
Aigua

SERVEI DE DINAR: Publicarem cada dilluns el menú setmanal. El servei el donarà el nostre bar-restaurant,
tenint sempre en compte les condicions individuals de cada nen/a. Com a referència, el menú estarà
compost per dos plats i postres, on sempre hi haurà les quantitats adequades de carbó-hidrats (arròs,
pasta, llegums, patata), proteïna (pollastre, hamburguesa, peix, marisc) així com verdures o amanida.
Durant tot el servei els nens/es estaran supervisats pels nostres monitors i resguardats del sol.

REUNIÓ INFORMATIVA: El dia 15 de juny a les 19h tindrà lloc una reunió informativa a la mateixa seu del
club en la que s’explicarà el funcionament del campus i es resoldran els dubtes que puguin sorgir. Així
mateix, s’explicaran les mesures de seguretat que ha emprès el club per fer front al COVID-19

INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions es poden realitzar a:
•
•

Recepció del Club: Horari de 9h a 23h / 676864881
A través de correu electrònic: info@catalunyapadelclub.com

Per a formalitzar la inscripció, és necessari:
•
•
•

Fotocòpia sanitària del nen/a
Fotocòpia del carnet de vacunació
Full d’inscripció i autorització signades pel pare/mare o tutor legal

PREUS PER SETMANA:
•
•
•
•
•
•
•

Mati de 9h a 13h: 70€
Mati & Tarda de 9h a 17h: 110€
Dinar: 40€/setmana
Dinar puntual: 9€
Tarda puntal: 8€
Acollida de 8h a 9h: 2€
Acollida de 17h a 18h: 2€

DESCOMPTES:
•
•

5% descompte segon fill (descompte aplicat a la quota del segon fill)
5% descompte a partir de la segona setmana

