
 

Casal d’Estiu Strankis 2022 

 

Full informatiu 

 

Benvolguts pares i mares: 

 

Un any més el Casal d’Estiu Strankis de Canet de Mar obre les seves 

portes , de l 4 de juliol al 31 d’agost de 2022. 

Aquest va dirigit a tots els nens i nenes de P-3 a 2n ESO que vulguin passar un Estiu 

diferent!!! 
 

Com ja sabeu, al Casal estem dividits en 3 grups: Petits (P-3  a P5) , 

Mitjans (1r a 3r ) i Grans (4t a 2n ESO). Cada grup té el seu equip de 

monitors i realitza activitats adequades a les edats. 

 

FUCIONAMENT DEL CASAL AL MATÍ: 
 

HORARI: De 9h a 12 h. 

              LLOC: Escola Turó del Drac (Entrada i sortida dels nens i nenes al 

mateix lloc) 

• Totes les activitats al matí es realitzen a l’Escola Turó del drac 

• En cas d’excepció s’avisaria amb antel·lació. 

• De 9 a 10.30 es fan activitats, tallers, contes, cançons, ... 

• De 10.30 a 11 esmorzem.(cal portar esmorzar i beguda de 

        casa, sobretot aigua) 

• I per acabar el matí rodó de 11 a 12 fem jocs d’exterior. 

• Petits: Dimarts i dijous fem jocs d’aigua: cal portar banyador 

       tovallola, crema solar i roba de recanvi.( ho 

       portin amb el nom) 

• Mitjans: Fem Jocs d’aigua. cal portar banyador, 

•        tovallola, crema solar i roba de recanvi. 

• Mitjans: Dijous van a la platja. 

• Grans : Dimarts i Dijous van a la platja 

• Us recordem que tenim servei d’acollida de 8 a 9 i de 12 a 

       13 , a 4 € l’hora. Si porteu 1 hora al dia durant tot el mes el 

       preu és de 40 €. 

• Hi ha servei de menjador de 12 a 15 , cal avisar als monitors el 

dia abans, es fa amb l’empresa Villalta Maresme S.L. de 



FUNCIONAMENT DEL CASAL A la tarda: 
 

HORARI: De 15 h a 19 h. 

Lloc: Escola Turó del Drac 

• De 15 a 17 es fan activitats dins dels recintes abans esmentats. 

• De 17 a 19 activitats a fora, on farem una pausa per berenar. 

• Dilluns i dimecres tots els grups anem a la platja i cal portar estris 

       necessaris. 

• Els petits juguen vora l’aigua, però no hi entren si volen poden 

      entrar però han de fer-ho d’un en un amb un dels monitors, 

      individualment. 

• Mitjans i Grans : Dimecres fan bicicletada i van a la platja. 

• La recollida de tots els nens i nenes de tots els grups és a les  

19.00 A la plaça Macià. 

• També hi ha servei d’acollida de 19 a 20 a 4 € l’hora.

 

 

 

  

 

 
 

 


