
PLANNING CASAL D’ESTIU JUNY – JULIOL – AGOST 2019 

GRUP   ÁTOMOS       CAMP MUNICIPAL DE CAN VINADER 

 
Objectius: 

- treballar en grup 

- descobrir l’entorn proper 

- viure una historia com a seva participant activament en les diferents activitats programades  

DILLUNS 24 DIMARTS 25 DIMECRES 26 DIJOUS 27 DIVENDRES 28 

 

 

Presentació inici 
de l’estiu i centre 

d’interès 

 

 
 PLATJA 

DILLUNS 1 DIMARTS 2 DIMECRES 3 DIJOUS 4 DIVENDRES 5 

 

 

Banyador, tovallola, 
xancletes,  roba de 

recanvi 

EXCURSIÓ PETITS 
Banyador, tovallola, 
xancletes,  roba de 

recanvi 
  

 

PLATJA 
Banyador, tovallola, 
xancletes,  roba de 

recanvi 

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 
PLATJA 

Banyador, tovallola, 
xancletes  roba de 

recanvi 

 

Roba per embrutar-
se, roba de recanvi 

PISCINA PETITS 
Banyador, tovallola, 
xancletes,  roba de 

recanvi 

Roba per embrutar-
se, roba de recanvi 

 

GUERRA AIGUA 
Banyador, tovallola, 
xancletes,  roba de 

recanvi 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIVENDRES 19 

Roba per embrutar-
se, roba de recanvi 

 

 

 

EXCURSIÓ PETITS  
Banyador, tovallola, 
xancletes,  roba de 

recanvi 
 

Banyador, tovallola, 
xancletes,  roba de 

recanvi 
 

PLATJA 
Banyador, tovallola, 
xancletes  roba de 

recanvi 

 

DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25 DIVENDRES 26 

PLATJA 
Banyador, tovallola, 
xancletes  roba de 

recanvi 

 

      

PISCINA PETTIS 
Banyador, tovallola, 
xancletes  roba de 

recanvi 

 

Roba per embrutar-
se, roba de recanvi 

FESTA FINAL 
D’ESTIU/ GRAN 

GUERRA  

DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 31 DIJOUS 1 DIVENDRES 2 

 

 

 

 

PISCINA TOTS 
JUNTS 

Banyador, tovallola, 
xancletes  roba de 

recanvi 

      

PLATJA 
Banyador, tovallola, 
xancletes  roba de 

recanvi 

 

 

IMPORTANT:  

- Punt de trobada i recollida; Camp Municipal de Can Vinader.  C/ Mª Aurèlia, s/n 

- Cada dia han de portar motxilla amb l’esmorzar i aigua, i una gorra posada. 

- Cal posar protector solar a casa, i els dies d’excursió, piscina i platja, també a la motxilla. 

- Dies d’excursió, piscina i platja, ens posem la samarreta de PARANENS. 

- Dies d’excursió o piscina, els que no es quedin a dinar, a més de l’esmorzar cal portar també el dinar de casa. 

- Punt de trobada (10h) i de recollida (18h)  dels dimecres serà en l’estació.  

- Recomanem roba còmoda i vella pel dia a dia. No han de portar objectes personals ni mòbils, l’entitat no es fa 

responsable. 

- Telèfon de contacte de direcció 616212290  


