
 

 

 

• Horari general d’entrada 9 h (tots els infants) – sortida 13 h (mati) o 17 h (Tot el dia): 

o Diagonal DiR: Parc pel carrer doctor Fleming o carrer de Ganduxer. 

o DiR Castillejos: Porta de recepció 2, Carrer Castillejos 388, una mica més amunt de 

l’entrada principal. 

o DiR Hispà: Entrada principal C/ Jorge Manrique 15. 

 

• Servei d’acollida – opcional (de 8 a 9h / o de 17 a 18h): 

o Diagonal DiR: Recepció. 

o DiR Castillejos: Porta de recepció 2, Carrer Castillejos 388, una mica més a 

munt de l’entrada principal. 

o DiR Hispà: Entrada principal C/ Jorge Manrique 15. 

 

 Podeu fer arribar la documentació del casal (fitxa d’inscripció, foto, fitxa seguretat social i 

carnet vacunes) a recepció, a les reunions informatives de famílies o directament al 

coordinador del casal.  

 

 

Material necessari per les excursions: 

• Motxilla que es pugui penjar a l’esquena amb dues nanses 

• Gorra 

• Calçat esportiu 



 

• Esmorzar 

• Cantimplora (us aconsellem de posar la cantimplora al congelador la nit abans) 

• Crema solar 

• 1 muda de recanvi (si ès necessari) 

• El dinar serà un pícnic amb 2 entrepans, aigua, suc i fruita. (Qui no el vulgui haurà d’avisar 

amb 3 dies d’antelació als monitors/es) 

 

 

• Material esportiu i de tallers: 

 Es facilitarà tot el material necessari per desenvolupar per totes les activitats del casal, a 

excepció de cert tipus de material que serà reciclat i que es demanarà a les famílies.  

• Samarretes: 

  Les samarretes es donaran el primer dia del casal de l’infant i variarà en funció de les 

setmanes inscrites. 

o Una o dos setmanes:  2 unitats 

o De tres a cinc setmanes: 4 unitats 

o Sis setmanes i més: 6 unitats 

 

•Roba necessària que haurà de portar diàriament cada nen: 

o -Samarreta DiR Estiu 

o -Pantaló 

o -Mitjons 

o -Calçat esportiu (bambes, no xancletes) 

o -Gorra 

o -Banyador 

o -Casquet de bany 

o -Tovallola 

o -Crema solar 

o -Muda sencera de recanvi (si és necessari) 



 

o -Sabatilles de piscina (lligades preferentment) 

 

Nota: tot el material ha d’anar degudament marcat amb nom, cognom i edat del nen o la 

nena. 

 

 

 Valoració diària i setmanal: l’equip de monitors i coordinadors realitzarà una valoració 

diària i setmanal de les activitats treballades  del  desenvolupament del dia.  

 Memòria del projecte: a la fi del campus es realitzarà una valoració final i global.  

 Qüestionari de satisfacció – pares / nens: amb l’objectiu de poder millorar e incorporar 

nous elements al Casal. 

L’objectiu de les valoracions  ens permeten  potenciar els punts forts del projecte i millorar el 

que es detecti necessari. 

 

 

 


