
 

   

 

Horari 
Totes les activitats es realitzen de 9 a 16:45 hores i 
inclouen el dinar. 
 
L’entrada serà de 8:45 a 9 i la sortida de 16:45 a 
17.  
 

Inscripcions 
Per tal de formalitzar la inscripció és imprescindible 
aportar la següent documentació: 
 
Abonats 
-    Full d’inscripció degudament emplenat amb 

totes les dades. 
- Fotocòpia de la cartilla de vacunació. 
- Fer el pagament en efectiu o amb targeta de 

crèdit de totes les setmanes que es vulguin 
contractar. 

 
 
 
No Abonats 
- Full d’inscripció degudament emplenat amb 

totes les dades. 
- Fotocòpia de la cartilla de vacunació. 
- Fer el pagament en efectiu o amb targeta de 

crèdit de totes les setmanes que es vulguin 
contractar. 

 
Cada persona podrà inscriure només els membres 
directes de la família (fills). Els pares que no puguin 
formalitzar personalment la inscripció, poden 
delegar-la a d’altres persones, amb la condició que 
portin una autorització dels pares, a la qual cal 
adjuntar una fotocòpia del DNI de qui autoritza i del 
DNI de la persona autoritzada. En cap cas una 
persona no podrà inscriure al mateix temps els seus 
fills i els fills d’un altre, encara que porti l’autorització 
signada. 
El sol fet de formalitzar la inscripció, serveix com a 
autorització de possibles sortides fora del centre.  
 
 

Devolucions I Canvis 
1. En cas de no poder assistir al casal per 

motius justificats (malaltia o lesió), es 
retornarà el 50 % de l’import, si la baixa es 
comunica 10 dies abans de l’inici de 
l’activitat i sempre que es porti un justificant 
mèdic. 

2. No es retornarà cap import en qualsevol 
altre cas diferent a l’anterior. 

 

Activitat 
Què cal portar 
Pel que fa a la roba, cal que sigui còmoda i 
adequada a les diverses activitats que es faran: 
- Roba esportiva 
- Sabatilles d’esport i mitjons 
- Banyador i casquet de bany 
- Tovallola 
- Sabatilles de goma 
 
 
La roba ha d’estar marcada amb el nom de 
l’infant, 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. Si que es pot portar per 
a l’activitat de pàdel la pala (molt recomanable). 

- Objectes de valor (rellotges, arracades) 
- Maquinetes de jocs electrònics i telèfons mòbils.  
- Diners i llaminadures. 
 
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. 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 als 
responsables. 

 

Bústia de suggeriments  
Us agrairem que ens feu arribar qualsevol 
suggeriment al correu mtrabal@cancaralleu.cat 
tant a nivell d’activitats com de serveis. 
- Règims 
- Canvis d’horari (entrada o sortida) 
- Al·lèrgies i malalties  
 
Per tràmits administratius adreceu-vos 
directament a la recepció.
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