
 L’esport  és el centre d’interès dels campus 
 esportius de Claror Can Caralleu. Ja sigui de 
 manera més global en el cas de les modalitats 
 poliesportives com més específica en les 
 modalitats de pàdel, tennis i futbol. L’objectiu 
 conjunt es fomentar i practicar esport i 
 treballar sobre actituds, valors i normes. 

 Modalitats Campus 
 -  Esportiu Infantil  2017-18 
 -  Poliesportiu  2013-16 
 -  Poliesportiu Junior  2009-12 
 -  Aventura i natura  2009-12 
 -  Olímpia Futbol  2008-14 
 -  Stage Pàdel  2008-14 
 -  Stage Tennis  2006-14 
 -  Campus Jove  2006-09 
 -  Campus Pàdel Jove  2006-09 

 Horari - Acollida 
 Totes les activitats es realitzen de 9 a 17 
 hores i inclouen el dinar a excepció del 
 Campus  Jove i Campus Pàdel Jove. 
 Hi ha un servei d’acollida de 8 a 9h del matí 
 i de 17 a 18h de la tarda inclòs al preu. 

 Activitat 
 Què cal portar 
 Pel que fa a la roba, cal que sigui còmoda i adequada a 
 les diverses activitats que es faran: 
 -  Samarreta 
 -  Pantaló curt d’esport 
 -  Sabatilles d’esport i mitjons 
 -  Banyador i casquet de bany 
 -  Tovallola 
 -  Sabatilles de goma 
 -  Gorra per protegir-se del sol 
 -  Crema de protecció solar 
 -  Cantimplora 

 Pels infants del Campus Esportiu Infantil: 
 -  Un pitet (opcional) 
 -  Muda de recanvi 

 La roba ha d’estar marcada amb el nom del nen/a, 
 per evitar que es perdi. 

 Què no cal portar 
 -  Material esportiu: el material necessari pel correcte 

 desenvolupament de les activitats va a càrrec de la 
 instal·lació. 

 -  Objectes de valor 
 -  Maquinetes de jocs electrònics i telèfons mòbils. 
 -  Diners i llaminadures. 

 Sortides 
 En les modalitats de campus esportiu infantil, 
 Poliesportius, Aventura i natura i Olímpia es farà una 
 sortida setmanal que ocuparà tot l’horari del campus 
 però no variarà l’horari d’entrada i sortida. Aquestes 
 sortides es faran als Parc municipals del voltant del 
 club: Parc de l’Oreneta, el Parc de l’Eina, Parc de 
 Collserola, Parc de Joan Raventós, etc. 

 Els dies de sortida son: 
 Infantil 2017-18:  Divendres 
 Poliesportiu B 2015-2016:  Dimarts 
 Poliesportiu C 2013-2014:  Dimecres 
 Poliesportiu Junior 2009-2012:  Dijous 
 Aventura i natura 2009-12:  Dijous 
 Olímpia Futbol 2008-14:  Divendres 

 Fem nit! 
 Activitat adreçada als infants que vulguin passar una o 
 dues nits a Claror Can Caralleu. Podran seguir fent 
 jocs, piscina sopar i joc de nit. Els infants nascuts del 
 2009 al 2016 es podran quedar dues nits, de dimecres 
 a divendres. Els infants nascuts al 2017 es podran 
 quedar una nit, de dijous a divendres. 

 Menjador 
 El servei de menjador es durà a terme a Claror Can 
 Caralleu i a l'escola Tàber i a l’escola Costa i Llobera. 
 Cada grup té un horari diferenciat, els menús son molt 
 variats i canvien cada setmana. 

 Recomanacions i informació d’interès per 
 les famílies 
 1.  És fonamental pel correcte desenvolupament de les 

 diverses activitats  ser puntual  tant a l’hora 
 d’entrada com a la recollida. 

 2.  Nens i nenes  es canvien junts  fins a 1r de primària. 
 3.  Claror Can Caralleu no es farà responsable de la 

 pèrdua o sostracció d’objectes personals  . 
 4.  Els pares que creuen que els seus fills  poden 

 tornar sols a casa  , hauran de fer arribar una 
 autorització escrita i signada, i lliurar-la al 
 coordinador del grup.  No es permet la sortida de 
 la instal·lació de cap infant sol o sola sense 
 aquesta autorització 

 Comunicació incidències 
 Us agrairem que ens feu arribar qualsevol incidència 
 mitjançant a lleurecancaralleu@claror.cat 
 -  Règims 
 -  Canvis d’horari  (entrada o sortida) 
 -  Al·lèrgies i malalties 
 -  Altres 

 Objectes perduts 
 Es trobaran als recipients de l’entrada al centre en 
 horari d’entrada i sortida. 

 Per tràmits administratius adreceu-vos directament 
 a la recepció. 




