
LUDOTECA DE SETMANA SANTA 2021 

DES DE P3 FINS A 1R ESO 

 

MARÇ 2021 :  DIES 29 , 30 , 31 

ABRIL 2021: DIA 1 

 
 
ACTIVITATS 
 
El format de Casal de Setmana Santa és un mix dels casals que fem a l’estiu, amb 
activitats multiesportives i jocs de tota mena pels majors de 6 anys, i tallers i jocs pels 
menors de 6 anys. Per descomptat tots els nens i nenes faran Tennis i els més grans de 
6 anys també faran Pàdel.  
De ben segur que serà un casal d’allò més entretingut i que aquests nens i nenes amb 
molta energia arribaran cansats a casa amb ganes de tornar al club.  
 
En aquesta edició del Casal, els nens i nenes no aniran a la piscina coberta.  
Cal portar esmorzar, beguda i roba esportiva. Només els majors de 8 anys poden portar 
la seva raqueta de Tennis, ja que el Club ja en disposa pels més petits.  
 
SEGURETAT 
 
Com bé ja sabeu, estem en un moment d’excepcionalitat a causa de la situació 
ocasionada per la COVID-19, que ens obliga a prendre totes les mesures de seguretat, 
salut i higiene per a l’obertura de les instal·lacions. Per aquest motiu caldrà que els nens 
majors de 6 anys portin mascareta dins el club.  
 
Estem formats i preparats per seguir els protocols específics per cada activitat i es 
treballarà en grups reduïts.  
 
 
INSCRIPCIONS 
 
La forma d’inscriure els infants a les activitats es farà de la mateixa forma que l’estiu 
passat, a través de la web del club amb un formulari on-line. 
 
Caldrà omplir on-line la inscripció que trobareu en aquest enllaç.  
 
Amb la inscripció, caldrà adjuntar a els següents documents (en format d’escaneig o 
fotografia): 
– Full d’inscripció completat i signat per ambdós pares (podeu trobar el document a la 
web). 
– Declaració responsable que l´infant/adolescent reuneix els requisits de salut i de 
coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. 
(podeu trobar el document a la web). 
– Targeta sanitària. 
– Carnet de vacunes actualitzat. 
 
HORARIS I PREUS 



 
– 4 dies de 9 a 13h: 45€ (promoció socis i no socis) 
– 4 dies de 13 a 15h: 36€ (promoció socis) 
– 1 dia de 9 a 13h: 12€ (socis) i 15,60€ (no socis). 
(s’aplicarà un descompte del 15% a les famílies nombroses) 
– 1 dia de 13 a 15h: 10€ (socis) i 12,50€ (no socis) 
(dinar inclòs) 
 
Servei Bon dia i migdia gratuït. 
 
 
 
FORMA D’ACCÉS A LES INSTAL.LACIONS: 
 
L’accés dels infants del Casal de Setmana Santa serà per la porta d’accés al pàdel, on 
els infants més petits de 6 anys aniran a una de les dues ludoteques. Allà trobareu als 
responsables de l’activitat i els monitors que us indicaran millor quina de les dues 
ludoteques és la que l’hi correspon al vostre fill / filla.  
Els majors de 6 anys trobareu diversos grups a fora el parc i a la zona de la taula de 
ping pong. Allà també trobareu monitors que us podran indicar a quin grup ubicar el 
vostre fill / filla.  
 
 
MENÚ DINAR 
 
Amb el següent enllaç trobareu el menú del dinar al bar del Tennis.  
 
 


