
	

	

 
 
 
Com està enfocada l’activitat? 
Les activitats infantils que organitza el Club Claror Cartagena tenen un vessant 

pedagògic clar, tant pel que fa a l’activitat o l’esport concret com als hàbits 

d’higiene i sociabilitat dels nens i nenes. El nostre compromís de formar els 

infants requereix la col·laboració dels pares a l’hora de tenir molt presents els 

criteris més bàsics que regulen l’organització de les activitats. 
 
Per on són l’entrada i la sortida de l’activitat? 
Els tècnics recolliran els nens i nenes al pati de l’Escola Tabor a les 16.30 

hores i ja se’n fan càrrec fins a l’hora de la sortida. A les 17.30 hores sortirem 

per la porta de l’Escola Tabor.  

 

És molt important que els espereu en el moment de la sortida, perquè nosaltres 

no tenim prou mecanismes de control per fer-nos càrrec dels nens que estan 

sols.  

 

Si vénen de fora, hauran d’accedir per la porta del Claror Cartagena, i avisar 

prèviament els monitors per gestionar la situació de la millor manera. 

 
 
Quina roba han de portar? 
Els alumnes han de portar roba còmoda, que els permeti bellugar-se amb llibertat 

absoluta en la pràctica de les diverses activitats, o sigui: 

Samarreta de màniga curta Calçat esportiu amb cordons 
Pantalons curts d’esport  Recomanem l’ús de xandall durant l’hivern 
Mitjons d’esport 

 
Feu algun tipus d’esdeveniment extra? 
Sí. El primer trimestre fem les jornades de portes obertes, en les quals podreu 

accedir als espais per veure com es desenvolupa l’activitat i com en gaudeixen 

els vostres fills i filles. El tercer trimestre fem el Festival de Cloenda de les  
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Escoles Esportives, on els nens fan un petit ball i algunes activitats apreses 

durant el curs. 

 
Es fa algun tipus d’avaluació? 
Amb l’objectiu de mantenir-vos informats, al final del curs rebreu una avaluació 

tècnica i pedagògica sobre el rendiment del vostre fill o filla dins de l’activitat. 
 
Si necessites aclarir algun dubte més, envia un correu electrònic a 

lsubiran@claror.cat 

 


