
CASAL
D’ESTIU

2018
(de 3 a 15 anys)

Encara no coneixes el Casal d’Estiu del Club Egara? 
Doncs no te’l perdis més! Estigues al cas perquè tenim 
de tot: pistes de pàdel i tennis, camps de hockey, 
piscina interior climatitzada, piscina exterior, sales per 
a activitats, pavelló poliesportiu...
En definitiva, tot el que necessites per a la pràctica d’una gran 
varietat d’esports com: hockey, tennis, pàdel, bàsquet, dansa, 
patinatge, judo, natació...

Però això no és tot, ja que el nostre Casal t’ofereix la possibilitat de 
compaginar l’esport del matí amb diferents activitats de tarda: 
tallers, classes d’anglès, excursions i moltes activitats de lleure 
guiades i dirigides per un gran equip de monitors i monitores amb 
formació i experiència.

Si tens fills entre 3 i 15 anys i vols que practiquin esport, facin amics i 
s’ho passin d’allò més bé en un entorn rodejat de natura i amb unes 
instal·lacions immillorables, no ho dubtis gens. El nostre Club t’ofereix 
un casal de qualitat perquè gaudeixin de les millors vacances!

No deixis que t’ho expliquin i vine a gaudir del Club Egara. Vine al 
millor Casal d’Estiu!

T’hi esperem!

Promoció nous socis
Vols gaudir d’una setmana     
de Casal totalment gratuïta?
Al Club Egara volem oferir-te les millors 
promocions perquè puguis gaudir de les nostres 
magnífiques instal·lacions.

Fes-te soci abans del 31 de maig i tindràs tots 
aquests avantatges:

• Matrícula gratuïta

• Una setmana de casal gratuïta (opció tot el dia)

Pregunta per un consultor o una consultora a la 
recepció del Club i t’ampliarem tota la informació.

Canguratge extra
Es pot demanar servei de canguratge extra de 
matí o tarda amb un monitor o una monitora del 
Casal.

Horari: de 8.00 a 8.30h i de 18.30 a 19.00h

Preu: 15€ per infant/setmana (descompte 50% 
segon germà)

Observacions: S’ha de sol·licitar abans de 
començar la setmana

Excursions
Cada dijous hi haurà una sortida 
programada i els nens i nenes podran 
escollir si anar-hi o quedar-se al Club 
fent les activitats amb normalitat.

Horari: de migdia (dinar al Club) o tot 
el dia (arribada a les 17.30h)

Preu: tindràn un cost addicional 
(segons transport i entrada)

Observacions:  la inscripció per 
l’excursió s’ha de fer com a màxim a les 
18h del dimarts anterior a la recepció 
del Club i caldrà signar l’autorització. 
Les places són limitades segons 
l’excursió.

Anglès
per a petits i grans

Dues hores d’anglès a la setmana per cada grup. 

• MOLAPETITS 1 i 2: dimarts i dijous de 14 a 15h

• MOLAGRANS 1: dilluns i dijous de 12 a 13h

• MOLAGRANS 2 i MOLA+: dimarts i divendres 
de 12 a 13h

Les setmanes d’agost i setembre no hi haurà 
classes d’anglès

Xarxes socials
Cada setmana penjarem fotografies, 
vídeos, informacions i últimes notícies 
relacionades amb el Casal i els seus 
grups a les nostres xarxes socials:

Segueix-nos a: 

www.casalclubegara.blogspot.com
casalestiuclubegara@gmail.com

Reunió
informativa
Dimecres 13 de juny, a les 19h,      
a la sala d’audiovisuals del Club

David Pino Albareda
Director del Casal.

Tècnic superior en Animació 
d’Activitats Físiques

Graduat en Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport 

(Universitat de Vic)

Màster universitari en 
Professorat d’Educació Física
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4
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6

7

del 25 al 29 de juny 

del 2 al 6 de juliol

del 9 al 13 de juliol

del 16 al 20 de juliol

del 23 al 27 de juliol

del 27 al 31 d’agost

del 3 al 7 de setembre

Setmanes

Servei d’autocar
• Hi haurà servei d’autocar de pujada al Club excepte les 

setmanes d’agost i setembre.

• Aquest servei està inclòs en el preu del Casal.

HORARI I PARADES

8.20h Estació d’autobusos Terrassa (Hostal del Fum)

8.35h Passeig del Comte d’Egara (Hospital Sant Llàtzer)

8.40h C/ Independència (Estació del Nord-Opencor)

8.45h Plaça de l’Aigua (parada bus Matadepera)

8.50h Ajuntament de Matadepera (Bombers)

8.55h Plaça Sant Jordi Matadepera (Restaurant La Bolera)

9.00h Club Egara

Jacint Badiella, 5
08225 Pla del Bon Aire

Terrassa (Barcelona)
T. 93 735 27 09

club@egara.es
www.egara.cat
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Horari

MOLAPETITS 1

Rotació multiesport
La natació es farà a la piscina interior. Cal dur casquet, tovallola i peücs.

MOLAPETITS 1
3-5 anys (2015-2013)

MOLAPETITS 2
6-7 anys (2012-2011)

MOLAGRANS 1
8-9 anys (2010-2009)

MOLAGRANS 2
10-11 anys (2008-2007)

MOLA+
+12 anys (2006)

Mola curs de natació
Curs de natació amb monitors dirigit a tots els 
nens i nenes que vulguin aprendre, millorar o 
perfeccionar la seva tècnica dins de l’aigua.

• Dies: dilluns, dimarts, dimecres i divendres

• Horari: de 17 a 18h 

• Preu: 25€ per infant/setmana (en aquesta activitat 
no s’apliquen descomptes)

• Observacions: Els monitors faran una prova de 
nivell per decidir els grups de 6 a 8 alumnes. Cal 
portar casquet. Només per a infants que estiguin 
inscrits al Casal d’Estiu en opció de tot el dia o tarda.

Què cal portar? 
Roba esportiva (específica de cada esport).    
Els MOLAPETITS és recomanable que portin el 
material i la roba marcada i una muda de 
recanvi.

Material esportiu (el grup de MOLAPETITS 1  
no és obligatori que porti material).

Motxilla amb tovallola, banyador, xancletes i 
crema solar.

Per als cursos de piscina: banyador, xancletes, 
casquet i peücs.

A les excursions: motxilla amb crema solar, 
cantimplora amb aigua i la samarreta del Casal. 
El pícnic el donarem al club.

Descomptes
• 5% a famílies que inscriguin alhora més d’un fill.

• 5% per a inscripcions de 4 setmanes o més 
abonades en un únic pagament. En cas que 
s’ampliïn les setmanes durant el transcurs del Casal 
NO es podrà gaudir d’aquest descompte.

• Per data d’inscripció:
8% abans del 30 d’abril 
5% de l’1 al 15 de maig 
3% del 16 al 31 de maig 

El descompte s’aplicarà a cada fill o filla només en el 
cas de les inscripcions per setmanes, mai en dies solts.

Els descomptes són acumulables.

Els descomptes no són aplicables a altres serveis del 
Casal com són les excursions, el servei de cangur i el 
curs de natació intensiu.

8.30-9h

9-10.15h

10.15-10.45h

10.45-11.45h

11.45-13h

13-14h

14-15h

15-17h

17-18h

18-18.30h

Arribada

Multiesport

Esmorzar

Multiesport

Piscina

Dinar

Anglès / jocs / deures

Taller

Piscina / mola curs natació

Berenar i sortida

Arribada

Multiesport

Esmorzar

Multiesport/Esport (específic)

Piscina

Dinar

Anglès / jocs / deures

Taller

Piscina / mola curs natació

Berenar i sortida

Arribada

Esport (específic)

Esmorzar

Esport (específic)

Anglès / jocs / deures

Piscina

Dinar

Taller

Piscina / mola curs natació

Berenar i sortida

Arribada

Esport (específic)

Esmorzar

Esport (específic)

Anglès / jocs / deures

Piscina

Dinar

Taller

Piscina / mola curs natació

Berenar i sortida

Arribada

Esport (específic)

Esmorzar

Esport (específic)

Anglès / jocs / deures

Piscina

Dinar

Taller

Piscina / mola curs natació

Berenar i sortida

Dilluns

Hockey

Tenis

Dimarts

Natació

Bàsquet

Dimecres

Hockey

Tenis

Dijous

Jocs i psico

Pàdel

Divendres

Natació

Patinatge

MOLAPETITS 2 Aquest grup podrà escollir esport específic o rotació esportiva.

Dilluns

Natació

Bàsquet

Dimarts

Hockey

Tenis

Dimecres

Natació

Patinatge

Dijous

Jocs i psico

Pàdel

Divendres

Hockey

Tenis
Esports específics
(a escollir cada setmana)

Bàsquet, hockey, pàdel, tenis, dansa, patinatge i judo.
Si es vol fer canvi d’esport s’ha d’avisar el divendres de la setmana 
anterior. Alguns esports tenen places limitades.

Important
• Per a una bona organització del 
Casal, qualsevol modificació s’ha de 
fer amb una setmana d’antelació.

• Si voleu adquirir el tiquet de dinar 
per a un dia, ho heu de fer abans 
de les 10 del matí del mateix dia a 
la recepció del Club.

Samarreta
tècnica
de regal!

amb la
inscripció

NO SOCI (€)

215
53

150
37

180
45

135
33

165
41

9

ÀPATS I HORARIS

Esmorzar, dinar i berenar

Fins a les 13h

Fins a les 15h (dinar inclòs)

A partir de les 15h

A partir de les 13h (dinar inclòs)

De les 13 a les 15h

Preu (per setmana)
SOCI (€)

145
40

100
25

130
31

85
21

115
27

9

• Els preus són per setmana (de dilluns a divendres). Preus finals amb tot inclòs.
• L’opció de matí i tarda porta inclòs l’esmorzar i el berenar respectivament.
• La inscripció serà vàlida en el moment d’abonar tot l’import.
• Forma de pagament: efectiu o targeta.

Tot el dia
1 sol dia

Matins
1 sol matí

Matins + dinar
1  sol matí + dinar

Tarda
1 sola tarda

Dinar + tarda
1 sol dinar + tarda

Venir a dinar

Documentació
• Full d’inscripció degudament 
emplenat amb totes les dades. 

• Fotocòpia de la cobertura mèdica o 
targeta sanitària. 

• Fotocòpia del DNI o Llibre de família.

Devolucions
• Abans del dia 25 de juny: 75% de l’import.

• A partir del dia 26 de juny: 50% de l’import.

Inscripcions
• Des del 15 d’abril fins al 23 de juny.

• Les places són limitades i es regiran 
per rigorós ordre d’inscripció.

Condicions i preuHorari i activitats
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MOLAPETITS 2 Aquest grup podrà escollir esport específic o rotació esportiva.
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Esports específics
(a escollir cada setmana)

Bàsquet, hockey, pàdel, tenis, dansa, patinatge i judo.
Si es vol fer canvi d’esport s’ha d’avisar el divendres de la setmana 
anterior. Alguns esports tenen places limitades.

Important
• Per a una bona organització del 
Casal, qualsevol modificació s’ha de 
fer amb una setmana d’antelació.

• Si voleu adquirir el tiquet de dinar 
per a un dia, ho heu de fer abans 
de les 10 del matí del mateix dia a 
la recepció del Club.
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NO SOCI (€)

215
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ÀPATS I HORARIS

Esmorzar, dinar i berenar

Fins a les 13h

Fins a les 15h (dinar inclòs)

A partir de les 15h

A partir de les 13h (dinar inclòs)

De les 13 a les 15h

Preu (per setmana)
SOCI (€)

165
40

100
25

130
31

85
21

115
27
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• Els preus són per setmana (de dilluns a divendres). Preus finals amb tot inclòs.
• L’opció de matí i tarda porta inclòs l’esmorzar i el berenar respectivament.
• La inscripció serà vàlida en el moment d’abonar tot l’import.
• Forma de pagament: efectiu o targeta.

Tot el dia
1 sol dia

Matins
1 sol matí

Matins + dinar
1  sol matí + dinar

Tarda
1 sola tarda

Dinar + tarda
1 sol dinar + tarda

Venir a dinar

Documentació
• Full d’inscripció degudament 
emplenat amb totes les dades. 

• Fotocòpia de la cobertura mèdica o 
targeta sanitària. 

• Fotocòpia del DNI o Llibre de família.

Devolucions
• Abans del dia 25 de juny: 75% de l’import.

• A partir del dia 26 de juny: 50% de l’import.

Inscripcions
• Des del 15 d’abril fins al 23 de juny.

• Les places són limitades i es regiran 
per rigorós ordre d’inscripció.

Condicions i preuHorari i activitats


