
OXIGEN'(16'a'18'anys)



• COORDINADOR/A DE GRUP:
– Cada dia a les entrades i sortides del casal hi haurà el coordinador/a de cada

grup.
– Aquesta persona és la vostra referent de comunicació, la qual li comunicareu

qualsevol incidència, canvi, pagament...

• APP DEL CASAL:
– Igualment tots els inscrits al casal rebran un accés a la APP del casal. Aquesta

servirà de gestió del grup de monitors/es i per comunicar les diferents
informacions que vagin sorgint al llarg del casal.

– Podeu fer servir aquesta APP per comunicar@nos amb nosaltres en qualsevol
moment del dia.

– En aquesta també podreu consultar tota la informació relativa al vostre grup
(horaris, menús, sortides, activitats, protocols...

• ALTRES CANALS DE COMUNICACIÓ:
– A través del correu electrònic, cada setmana anireu rebent tota la informació

relativa al casal.
– A les nostres Xarxes Socials (Instagram i Facebook) anirem penjant diferents

imatges i vídeos de les activitats que realitzen els infants i joves.

COMUNICACIÓ



Preus (Sortides de dia incloses)

Sortides amb pernoctació 
MINIS%1%i%2 Acampada'Setmana'5: 20€

APIS%1%i%2 Colònies'Setmana'5:'80€%

AVENTURA
Céllecs

(Setmana'1)
20€%

Vall%de%Núria%
(Setmana'3)

70€

Costa%Brava%
(Setmana'5)

70€

DESCOMPTES

5% germans 1'o'2'setmanes

10% germans'3'setmanes'o'més



UNA$ESTADA

• COSTA$BRAVA
– Del$12$al$16$de$juliol



INFORMACIÓ*OXIGEN
• Grup nou del casal que neix de la necessitat dels
joves per seguir tenint activitats de lleure al
municipi.

• Volem donar oxigen al dia a dia d’aquests joves
oferint dues estades de pura adrenalina!

• Aquest grup no trepitjarà el casal, sortirem fora!
• Per participar en aquest grup s’ha de tenir de 16
a 18 anys.

• Places molt limitades



IMPORTANT!!

• Quedarem(el(proper(divendres(9+de+juliol+a(les(

12:00(a(l’escola(Pilar+Mestres+per(explicar(l’estada(

i(el(material(necessari(per(aquesta.

• És(molt(important(que(assisteixin(tots(els(

participants(de(l’estada.

• Aquesta(trobada(tindrà(una(durada(d’una(hora.



ESTADA&2:&COSTA&BRAVA
Dilluns&12&a&divendres&16&de&juliol
Inici%i%final%ESCOLA&MOGENT

Sortida%dilluns%12%de%juliol%09:00h%i%arribada%divendres%16%de%juliol%a%les%17:30h

Acampada, GR11, Activitats de platja, Aiguamolls, Paisatges Increïbles, Experiències
Inoblidables.

Dia&1:&Tamariu&A Begur

Dia&2:&Begur&– L’Estartit

Dia&3:&L’Estartit&– L’Escala&

Dia&4:&L’Escala&– Aiguamolls&(transport)

Dia&5:&Aiguamolls&– La&Roca&del&Vallès



Què$hem$de$dur?
• Els$àpats$del$primer$dia$(esmorzar– dinar$– berenar$– sopar)$
• Sac$de$dormir
• Màrfega
• Carmanyola
• Coberts$(forquilla,$ganivet)
• Got$reutilitzable$o$cantimplora
• Tovallola$platja$/$Tovallola$dutxa
• Banyador
• Estris$d’higiene$personal
• Impermeable$o$capelina
• Lot$o$frontal
• Pijama
• Mocadors$de$paper
• Calçat$còmode
• 3$mudes$completa$còmodes/esportiva
• Gorra
• Crema$solar
• Anti mosquits



QUALSEVOL)DUBTE

• Telèfon: 679298031 / 675416002

• Mail: lleureiesport@gmail.com

• Web: www.apartsiguals.com

• Intagram i Facebook “A Parts Iguals”

Per a poder seguir el dia a dia del casal


