
 
 

 

 

 

Informació última setmana de campus: del 26 al 30 de juliol 

 
Dilluns 26 de juliol:  

 

1. Dels grups Baby al 9-10, farem dia normal al club. 

2. El JOVE farà un campionat de bitlles a la bolera. 

 

Dimarts 27 de juliol:  

 

1. Els grups 5, 6, 7, 8, 9 i 10 van d’excursió a la platja. Han de portar la samarreta i gorra del campus, banyador i 

sabatilles de bany. Dins la motxilla han de dur la crema solar i la tovallola. Tornarem a les 18:00h. Si el temps no 

fos bo la direcció miraria de buscar una alternativa a la sortida. 

2. La resta de grups es queden al club. El JOVE farà un competició multiesportiva a les nostres instal·lacions. 

 

 

Dimecres 28 de juliol: Aquest any, degut a la situació epidemiològica provocada per la pandèmia del Covid19, ens veiem 

obligats, per normativa, a ANULAR LA TRADICIONAL ACAMPADA.   

 

1. Tots els grups del Baby al 9-10 es quedaran al club realitzant activitats normals. 

2. El JOVE anirà d’excursió al Waterworld tot el dia tornant a les 18:30 h aproximadament. 

 

Dijous 29 de juliol: 

 

1. Aquest dia i, de manera excepcional, van d’excursió els grups Babys + 1,2,3 i 4 al Tibidabo.   L’hora de tornada 

serà a les 18:00h. Els nens no cal que duguin res, el menjar el portaran els monitors responsables de l’excursió. 

2. Pels grups del 5-6 fins el JOVE, disposarem d’inflables a la piscina per amenitzar el penúltim dia de campus. 

 

 

Divendres 30 de juliol ( Últim dia de campus ) 

 

1. La festa final !!! tots els nens gaudiran d’un dia molt especial ple d’activitats i espectacles. 

 

Al matí inflables i activitats a la piscina, per la tarda el ja tradicional festival de balls com a cloenda. Ens trobarem tots 

junts a la pista social del club (on fem la recollida per la tarda dels grups grans).  

 

• A les 16 h.- els familiars dels grups Baby, 1-2 i 3-4 que faran la sortida a les 16:30 h després dels balls. 

• A les 17 h.- els familiars dels grups 5-6, 7-8 i 9-10 que marxaran un cop acabats els balls. 

 

Recordeu portar GORRES, BARRETS, PARASOLS PETITS i SOBRETOT MASCARETA ... ja que fa molta calor i nosaltres 

no podem tenir ombra per tots. 

 

2. Els pares que vulgueu venir a buscar als nens abans d’hora ho haureu de fer a les hores en punt  ( 13, 14 i 15 h 

sempre amb l’avís previ al monitor).  NO ENTREGAREM NENS A LES 16 NI A LES 17 H  

 

3. Heu de mantenir la distancia de seguretat i portar mascareta !!! 

 

4. JOVE.- Marxen d’excursió o Port Aventura i tornen a 19 h. 

 

 Tot l’equip del Laiestiu us desitja unes molt bones vacances i un estiu ple de diversió en família.  

 

US VOLEM RECORDAR QUE EL LAIESTIU CONTINUA DURANT AGOST I SETEMBRE. NOMÉS PER HAVER 

ESTAT AL JULIOL TENIU UN 10 % DE DESCOMPTE EN EL PREU !!!! 

 

 
 


