
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓ INFORMATIVA 
 

A causa de la situació actual en la 
qual ens trobem no es podrá dur a 
terme. 
 

Ens podeu contactar per telèfon, email 
o whatsapp i resoldrem tots els vostres 
dubtes. 
 

663.963.664 (de 10:00 a 13:30h i de 16:00 
a 19:00 h) ALDO 

 

667.782.845 (de 10:00 a 13:30h i de 16:00 
a 19:00 h) OMAR 

 

clubgadexaldo@hotmail.com 
 
 

clubgadexomar@hotmail.com 
 

 
 
 

ACTIVITATS FORA DEL CENTRE 
 
 

 
Setmanalment es realitzarà una sortida 
a la piscina de la nostra ciutat.  
 
 
A causa de l'estat excepcional en els 
que és trobem immers totes les 
excursions es faran dintre de la 
nostra ciutat i no farem servir cap 
mena de transport. 
 
La realització de les sortides a la 
piscina i les excursions queden 
supeditades al vistiplau per part de 
les diferents institucions. 
 
 

 

ACTIVITATS 

 

Les activitats estaran relacionades amb 
el centre d’interès global  i amb la 
història setmanal: 
 
 

 Gimkana i campionats esportius 

 Esports  

 Tallers   
 Casalet per als més petits. 
 Piscina  
 Excursions (per la nostra ciutat)  

 Jocs d’aigua setmanals. 
 Danses i Balls. 

 Activitats en Angles 
 Jocs Populars 

 

CENTRE D´INTERÈS 

 

Hola a tothom! Segur que molts ja em coneixeu, però 

per si de cas em presentaré. El meu nom es Òscar i em 

lliuren com a premi a les millors pel·lícules, so, 

fotografia, als millors actors i actrius, etc., I fins 

fa només uns dies no era res més que una estàtua. 
 

Jo estava molt tranquil prenent el sol, com cada dia, 

fins que el malvat Razzie va aparèixer en els estudis 

de cinema i va utilitzar la seva màgia. 

Jo estava contentíssim. Per fi podia moure'm i parlar 

com els humans, però no tot era tan bonic com 

semblava. 
 

Razzie sempre ha odiat les pel·lícules i ara ha entrat 

en les millors pel·lícules de la història i ha robat 

els objectes més importants i valuosos d'elles. 

Necessito la vostra ajuda. Si no solucionem tot això, 

la gent no podrà tornar a gaudir de les pel·lícules 

i Razzie dominarà el món, un trist i avorrit món sense 

pel·lícules per a veure. 
 

Necessitem la vostra ajuda!! 

 

UN  CASAL 
DE PEL·LÍCULA 

INFORMACIÓ IMPORTANT 
 

Hola a tothom!! Teniu davant el tríptic 

informatiu del casal d´aquest any!! 
 

 

Us recordem que les condicions del 

casal es poden veure modificats 

depenent de les indicacions i pautes 

marcades pels ministeris d´educació i 

sanitat. Una vegada sapiguem les 

condicions definitives en les quals es 

realitzarà el casal us farem arribar un 

dossier informatiu amb informació molt 

més detallada. 
 

Us fem saber que el casal d'estiu es 

pot veure suspès  si així ho decideixen 

les diferents institucions (Govern 

Central, Generalitat, Ajuntament de 
Barbera del Vallès,etc…). 
 

 

 

 

 

 

mailto:clubgadexaldo@hotmail.com
mailto:clubgadexomar@hotmail.com


INSCRIPCIONS 

 

A causa de la situació actual en la 

qual ens trobem les inscripcions al 

casal d'estiu es faran telemàticament 

(ordinador, tauleta, telèfon mòbil). 

 

És molt senzill l'únic que heu de fer 

és clicar en el següent enllaç. 

https://clubgadex.playoffinformatic

a.com/activitat/14/inscripcio/nova 

I omplir les caselles amb la 

informació que es demana i seleccionar 

els serveis que necessiteu. 

 

Per fer la inscripció necessitareu les 

dades personals del vostre infant i la 

dels tutors legals, a més ús farà 

falta una foto de la targeta sanitària 

i del llibre de vacunes del vostre 

infant. 

 

En cas de tenir qualsevol problema a 

l'hora de fer la inscripció podreu 

trucar als telèfons indicats en aquest 

tríptic i us ajudarem a fer la 

inscripció.  
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DIRECCIO: CLUB ESPORTIU GADEX 

TITOL: UN CASAL DE PEL·LICULA 

                    TOMA 1 

FORMES DE PAGAMENT 

 
Una vegada tinguem la completa certesa 
de què el casal és dura a terme, 
haureu de fer el pagament de la paga i 
senyal del casal d'estiu mitjançant 
una transferència bancaria de 30 €. 
 
Rebreu una notificació per al mateix 
medi que heu rebut aquest tríptic on 
us indicarem com heu de procedir per 
fer efectiu el pagament d'aquesta paga 
i senyal. 
 
 

La paga i senyal no serà retornada, 
excepte pels següents motius:  

- Les institucions impedeixen la 
realització del casal. 

- Pèrdua de feina dels pares. 
- Operació que desaconselli la 

participació del nen/a a 
l’activitat. 

 
La reclamació de l’import de la 
bestreta haurà de fer-se per escrit, 
degudament acompanyat de la 
documentació que la família cregui 
oportuna. 
 
La resta del pagament del casal es 
cobrarà uns deu dies abans que comenci 
el casal mitjançant un càrrec al 
vostre compte. 
 
Cap infant tindrà assegurada la seva 
plaça si no es realitza el pagament de 
la paga i senyal i cap infant podrà 
començar el casal si no té la seva 
totalitat pagada. 
 
En el cas que els vostres infants 
estiguin becats no hi haureu de fer 
cap pagament, però us haureu de posar 
en contacte amb nosaltres per indicar-
vos com procedir. 

 

                           PREUS, SERVEIS I HORARIS 

 

Aquest any com a novetat també farem el casal d'estiu 
durant el mes d'agost!! 
 

SERVEIS HORARI PREU SETM. ESPORÀDIC

Matiners 07:30-09:00 15,00 € 4,00 €

Casal d´Estiu 9:00-13:00 55,00 €

Menjador 13:00-15:00 30,00 € 7,50 €

Tallers Tarda 15:00-16:30 15,00 € 4,00 €   
 
  10 % de descompte en el torn de matí al 2n germà. 
  50 % de descompte en el torn de matí al 3r germà. 
 10 % de descompte en el torn de matí a família 
monoparental  
 

 Els descomptes no són acumulables. 

 Els descomptes no són aplicables als serveis 
extres. 

 

https://clubgadex.playoffinformatica.com/activitat/14/inscripcio/nova
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