Dels 3 als 11 anys / del 28 de Juny al 30 de Juliol
Unes setmanes d’aventures! Crear, imaginar, jugar, aprendre...!
Dels 12 als 15 anys (cursat 1º, 2º o 3º de la ESO)
del 28 de Juny al 30 de Juliol

Aquest any, més que mai, aprofita el casal
d’estiu que t’oferim al Q amb la màxima
seguretat, gran varietat d’activitats i amb els
millors monitors i monitores.

Piscina, tallers, jocs, manualitats, esports (pàdel, futbol, volei, cycling, boxa , ioga, natació…), xerrades… Treballarem les habilitats
socials i personals, creant un entorn positiu i enriquidor on es fomenten valors com el companyerisme, la solidaritat, la tolerància,
l’empatia o l’amistat.

12.000M2 d’instal.lacions / ESPORT
Al Q hi tenim de tot i unes instal.lacions
immillorables amb grans exteriors!

SORTIDES + TALLERS
HORARI

SORTIDA DIMARTS

SORTIDA DIJOUS

TALLERS

Set 1

Esmorzar al parc (matí)

Parc Catalunya - matí

Taller de nusos

Set 2

Cursa orientació (matí)

Naturpark (matí +tarda)

Hort urbà

Set 3

Salting Sabadell (matí)

Hostal del fum + Nit Pijama (*)

Defensa personal

Set 4

Trekking zona Bonvilar (matí)

Piscina Marcet (matí)

Alimentació

Set 5

Can Gambús (matí)

Museu paleontològic (matí)

Cos i ment

UN CASAL ECOFRIENDLY
Amb idees i hàbits saludables.
Farem propostes a través dels jocs,
esports, tallers i diversió.
EXCURSIONS
Cada setmana sortides divertides a l’exterior!
ANGLÈS
Fent esport i activitats aprenem jugant!

*Nit Pijama: ens quedem al Q a sopar i a dormir. T’imagines? Nit de pijama i diversió acompanyats perls nostres
monitors, ens estan preparant sorpreses sorpreses.
Ctra. Terrassa, 265 - 08205 Sabadell
Telf. 93 727 94 19 - WWW.QWELLNESS.ES

PROGRAMA CASAL D’ESTIU 2021

TARIFES I MÉS INFO CASAL D’ESTIU / CASAL JOVE

Natació, Ioga, Boxa, Dance, Futbol, Bàsquet, Pàdel, Escalada, Voleibol, Handbol, activitats
dirigides... · Tallers de cuina, dibuix, de contes en anglès i tallers ecofriendly · Treballs manuals · Aigua jocs i activitats a la piscina · Acrobàcies i circuïts d’agiIitat · Activitats de
natura al “Parc” amb curses d’orientació, conta contes i gimcanes · Activitats musicals ·
Tècniques de relaxació per a nens · Activitats de lectura · Racons del món · Invents i Descobriments · ...
VINE I TROBARÀS AQUESTA DIVERSIÓ QUE ARA TANT NECESSITES!

10,15 - 10,45

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

10,45 - 11,45

Act. Interior o exterior

Activitats interior

Activitats interior

11,45 - 12,45

Natació / Aiguajoc

Natació / Aiguajoc

Natació / Aiguajoc

13,00 - 15,00

Dinar

Dinar

Dinar

15,00 - 16,00

Esports / Jocs /
Manualitats / tallers

Esports / Jocs /
Manualitats / tallers

Esports / Jocs /
Manualitats / tallers

16,00 - 16,50

Piscina

Piscina

Piscina

*Activitat exterior: Oasis del Q amb pistes i zones de taula a la ombra.

•
•
•
•

DIJOUS

TALLERS

ID-19

PREU SETMANA 5 DIES
SOCIS / fill soci / cursilista
3%

5%

NO SOCIS
3%

5%

09:00 a 13:00

81

78,57

76,95

89

86,33

84,55

INCLOU

09:00 a 15:00

127

123,19

120,65

143

138,71

135,85

dinar

13:00 a 17:00

90

87,30

85,50

90

87,30

85,50

dinar i berenar
berenar

15:00 a 17:00

41

39,77

38,95

45

43,65

42,75

Set 1

Parc Catalunya (Matí)

Taller de nusos

matí+tarda

105

101,85

99,75

116

112,52

110,20

berenar

Set 2

Naturpark (Matí +tarda)

Hort urbà

09:00 a 17:00

151

146,47

143,45

159

154,23

151,05

dinar i berenar

Hostal del Fum (Matí + Tarda)

Defensa personal

Set 4

Piscina Marcet (Matí)

Alimentació

Set 5

Museu Paleontològic (Matí)

Cos i ment

Set 3

•

DIMARTS

Reunió informativa: Farem una reunió per més informació i per resoldre dubtes a través de ZOOM el dimecres 16 de
Juny a les 20,30h. Rebràs un enllaç de la reunió dilluns dia 14. Més informació jgarcia@qwellness.es

HORARIS

SORTIDES + TALLERS

OV

Activitats exteriors

C

Acollida

Tallers / Jocs / Act. Exterior

E

Acollida

Tallers / Manualitats / Jocs

R

Acollida

09,00 - 10,15

L ADAP
Tenim tots els protocols d’higiene i seguretat establerts i l’experiència de l’estiu passat.
SA
• Figura de responsable de seguretat i higiene.
• Control de temperatura. En cas de febre superior a 37,3 no podrà quedar-se.
• Priorització d’activitats a l’EXTERIOR. Ventilació constant de les instal·lacions interiors.
S
• Ús de mascareta en tot moment (excepte en activitats d’aigua).
IÓ
D
C
E P
REVEN
• Distància de seguretat entre els infants tant a les activitats com en el menjador.
• Els infants es rentaran les mans/gel en arribar i a l’inici/ final de cada activitat i a la sortida.
• Priorització de l’ús del material individual. Desinfecció després de cada ús del material que sigui compartit.
• Torns de menjador per grups, distància de seguretat entre nens i mesures de desinfecció del menjador.

CA

GRUP 3 (9-11 anys)
Cursat 4º - 5º - 6º

T
TA

GRUP 2 (6-8 anys)
Cursat 1º - 2º - 3º

A MESU

GRUP 1 (3-5 anys)
Cursat P3 - P4 - P5

08:00 - 09:00

HORARI

Què haurà de portar el teu fill/a?
• Mascareta posada (i una de recanvi) i petit gel hidroalcohòlic.
• Roba i calçat adequat per a la pràctica esportiva. vEsmorzar i una ampolleta d’aigua d’ús individual. Gorra i crema pel sol.
• Piscina: xancles, casquet de bany, tovallola i ulleres per la piscina (molt important!), ...
• Sortides: samarreta (casal d’estiu) / motxilla (casal jove) obligatoris.
• Per facilitar l’ús de material individual us indicarem en quins grups o quins dies cal que portin material esportiu o d’un
altre tipus. Si es vol es pot portar un estoig per dibuixar amb colors, llapis... (nosaltres en tindrem també). El material esportiu, en cas de no tenir-lo, intentarem facilitar-ho procedint a la seva neteja i desinfecció.
• Si us plau, marqueu totes les pertinences amb el nom i cognom

MESURES COVID

PROGRAMA DIARI
HORARI

Entrades i sortides
• Acollida 8.00h-9.00h: Entrada al club normal amb acompanyament fins al Kid’s Club
• Entrada a les 9.00h: aquest any haureu de ser puntuals! Us esperem fóra del club i els monitors i monitores de grup s’emportarà els nens i nenes (l’accés no es farà per l’entrada habitual al club).
• Sortides: serà per el mateix accés que hem fet l’entrada. Pares/mares/tutors/es s’esperaran al carrer a fora el club.

Salting Sabadell (matí)

Els horaris, activitats i sortides poden tenir lleugeres modificacions per raons de programació, temps o evolució de la
pandèmia.
Consultar tarifes de les sortides.
No et voldràs perdre la nostra tradicional PARTY FI DE CASAL! No hi faltarà música, ball, disfresses, photocall, piscina...
PARES, US PASSAREM FOTOS I VÍDEO, no podeu venir
! (covid-19)
Les activitats estan dirigides per un equip de monitors i monitores amb una gran experiència, formació i molt molt divertits!
L’equip vetlIarà en tot moment per la seguretat dels infants.

😊

3% Dte Germans o 4 setmanes o més en únic pagament / 5% Dte Germans + 4 setmanes o més en únic pagament. (Dtes no acumulables)
Dinar esporàdic

11

Demana el teu ticket a recepció abans de les 10h del mateix dia.

Samarreta / Motxilla

7

Samarreta c.estiu / Motxilla c.jove. Obligatori en inscripcions inferiors a 3 setmanes.

Sortides: Naturpak 24,50€ * Salting 8€ * P.Marcet 2,5€*Museu 2,5€ * Hostal del Fum 11€ * Nit Pijama 14€ (inclou sopar
i esmorzar. Només c.jove) . No vos realitzar una sortida? No cal pagar-la però per motius Covid no podem oferir-vos
opció dins del club, no es descompte el dia en el preu. Si no s’arriba a un mínim d’alumnes, es retornarà el preu de la
sortida i es farà una sortida a Sabadell.
El preu inclou: Inscripcions de 3 setmanes o més * Samarreta (casal estiu)/motxilla (casal jove) * Servei d’acollida 08:00
a 09:00 i de 17:00 a 17:15 *Vídeo de grup *Assegurança.
Documentació necessària: Inscripció i drets de imatge, declaració responsable i fotocòpia de la targeta de la seguretat social
o de la TIS.

Vols veure com ens hem divertit altres anys en el casal del Q? http://qwellness.es/casal-destiu/

Inscripcions: Recomanem fer la inscripció inicial de totes les setmanes per poder garantir la seva plaça. Les ampliacions
només es podran fer amb una setmana d’antelació i supeditat a la disponibilitat. Mínim una setmana (grups de convivència).
La inscripció no és vàlida sense la documentació de l’infant.
Devolucions: En cas d’anul·lació per part de l’organització o de les autoritats sanitàries es retornarà el 100% corresponents al
dies que no hi ha casal. Amb certificat mèdic fins el 26 de Juny del 75% del import. A partir del 27 de Juny la no assistència
no donarà dret a la devolució.

