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CASAL TECNOLÒGIC I ESPORTIU INFANTIL – CADET 

 

Continguts : taller tecnològic, iniciació al fitness, activitats 

poliesportives, activitat aquàtica, sortides a la natura, excursions... 

 

Places: 24 al 1r torn / 24 al 2n torn 

Edats: Nascuts del 2005 al 2008. 

Horari : de 9:00 a 12:30 h. 

Grups d’activitat: 2 grups al 1er torn i 2 grups al 2on torn. 

Instal·lacions: Complex esportiu L’11, Can Salvi,  IES Sant Andreu. 

 

Activitat orientada a nois i noies de 12 a 16 anys. 

La principal activitat d’aquest casal serà la realització d’un taller 

tecnològic que es realitzarà a l’IES Sant Andreu. Un taller monogràfic 

per torn i grup, que tindrà com a objectiu promoure competències en 

ciència i tecnologia d’una forma lúdica i divertida, realitzant 

activitats vinculades a dinàmiques pròpies de l’esport. Aquest taller 

serà impartit per tècnics especialistes. 

A les diferents sales d’activitats dirigides del Complex l’11, els 

joves s’iniciaran al món del fitness amb activitats com l’spinning, 

tonificació, etc...          

També es programaran activitats aquàtiques a la piscina de Can Salvi. 

Pel que fa a les excursions, es buscaran activitats que els nois i 

noies no realitzin habitualment, com poden ser els esports d’aventura, 

esports aquàtics o l’escalada. 

 

 

TORNS D’ACTIVITAT: 

 

 1er torn del 28 de juny al 16 de juliol ( 3 setmanes ) 

 2on torn del 19 al 30 de juliol ( 2 setmanes ) 

 

 

 

 

S’aplicaran descomptes per germans: 15% pel segon germà i 20% pel 

tercer germà o successius. 

 

 

 

 

 

 
1er Torn 2on Torn 

  28/06 al 16/07 19/07 al 30/07 

Abonat No abonat Abonat No abonat 

9:00 a 12:30 149,23€ 177,14€  99,62€ 118,11€ 
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PREINSCRIPCIONS  

 

Les preinscripcions ( a la web apareixerà com a “llista d’espera” ) 

restaran obertes per a tots els torns el dimarts 18 de maig  i es faran 

mitjançant la web http://esports.sabarca.cat a “RESERVES ONLINE”. El 

primer dia de preinscripció es començarà a les 10:00 hores. 

Un cop rebudes les preinscripcions, es confeccionaran els diferents 

grups de les diferents activitats. 

Quan es tanqui la confecció dels grups hi haurà una llista d’alumnes 

de reserva. La possible inscripció posterior dels alumnes que estiguin 

a la llista de reserva, estarà condicionada a les possibles baixes que 

es produeixin. 

Hi haurà d’haver un mínim de 10 preinscripcions totals per poder 

realitzar l’activitat. 

 

INSCRIPCIONS DEFINITIVES  

 

A partir del dilluns 31 de maig, els/les que tingueu plaça assignada, 

rebreu un correu amb el formulari d'inscripció i d’autorització, que 

haureu de retornar-nos escanejat i signat a l’adreça :  

recepciopoliesportiu@sabarca.cat 

En aquest mateix correu, també rebreu les instruccions per poder fer 

el pagament a la web, amb targeta bancària. 

Si teniu algun inconvenient amb aquest tràmit, truqueu  al 

tel. 936534408 ( extensions 800, 801, 802 i 809 ) i us indicarem com 

procedir. 

Dates límit d’inscripció : 

1er torn : 16 de juny 

2on torn : 7 de juliol 

Documentació obligatòria: La inscripció no estarà formalitzada fins 

que no s’hagi signat el formulari i es lliuri la següent documentació 

:  el DNI del pare/mare i/o tutor/a , la fotocòpia de la targeta 

sanitària ( si no la tenim d'altres anys ) i la fotocòpia de la 

cartilla de vacunació actualitzada. Tota aquesta documentació haurà 

d'estar lliurada abans de l’últim dia d’inscripció. 

 

 

 

http://esports.sabarca.cat/
mailto:recepciopoliesportiu@sabarca.cat
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PER A MÉS INFORMACIÓ: 

 

Complex Esportiu Onze de Setembre    

Horari al públic: matins de 10.00 a 13.30 h Tardes de 17.00 a 19.30h 

Telèfon : 936.534.408 

Web: http://esports.sabarca.cat              

e-mail: esportssab@sabarca.cat   

recepciopoliesportiu@sabarca.cat 

 

 

Informem també que les dades personals estaran subjectes a comprovació 

si cal, i que qualsevol intent de manipulació o falsificació  suposarà 

la baixa de l'activitat. Recordem també que per poder fer les 

inscripcions no es poden tenir rebuts pendents de pagament. Les baixes 

s'hauran de comunicar la setmana d'abans de començar l'activitat. 

 

 

 

 

http://esports.sabarca.cat/
mailto:esportssab@sabarca.cat

