
                                                                     

 

 
 
 
 

 

 

 

 

CASAL D’ESTIU 2022 DEL H.C.SANT JUST 

Sota la direcció esportiva d’Edgar Fandos, Coordinador de l’Escola 

HCSJ i Tècnic oficial Nivell II del club (Titulat en AAFE i CAFE a la 

URL-Blanquerna) el club portarà a terme durant les darreres 

setmanes de Juny i Juliol el “Casal d’Estiu H.C. Sant Just” d’aquesta 

temporada 2021-2022, juntament amb la col·laboració de Monitors i 

Tècnics del H.C. Sant Just Titulats per la FECAPA. 

El casal es realitzarà a les instal·lacions del CEM La Bonaigua durant 

les darreres setmanes de Juny i Juliol i estarà destinat a nens/nenes 

de les categories “Escola” - “Prebenjamí” - “Benjamí” on 

alternarem tant treball específic d’Hoquei Patins a pista, amb 

diferents activitats lúdiques i estones de relaxament tant a l’exterior 

com a les instal·lacions del Complex Esportiu La Bonaigua, incloent la 

piscina coberta i piscina exterior. Es imprescindible saber patinar 

correctament o ser membre de l’Escola HCSJ per inscriure’s al Casal 

d’Estiu. 

 

DATES I CATEGORIES DEL CASAL: 

-1a Setmana: Del 27 de Juny al 1 de Juliol del 2022 de 

9:00 a 17:00. Nens/Nenes de les categories Escola, 

Prebenjamí i Benjamí nascuts/des entre els anys 2012 i 2017.  

-2a Setmana: Del 25 al 29 de Juliol del 2022 de 9:00 a 

17:00. Nens/Nenes de les categories Escola, Prebenjamí i 

Benjamí nascuts/des entre els anys 2012 i 2017. 



                                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

HORARIS / ORGANITZACIÓ DEL CASAL: 

L’horari del Casal, serà de 9 del matí a 17 hores (De 8:00 a 

8:45 servei d’acollida per qui ho necessiti). Podeu observar la 

distribució de la Jornada del casal d’Estiu en la següent taula;  

JORNADA 

CASAL 

D’ESTIU 

HCSJ 

2022 

HORA: ACTIVITAT A REALITZAR: 

9:00-9:15 Acollida Esglaonada 

9:15-10:30 Jocs + Esmorzar 

10:30-12:30 Entrenament d’Hoquei Patins 

12:30-13:45 Activitats i/o Piscina 

13:45-14:30 Dinar 

14:30-15:30 Temps Lliure + Jocs 

15:30-16:45 Competició Hoquei Patins 

16:45-17:00 Recollida Esglaonada 

 

Les hores de les activitats són orientatives, i en cas de que el número 

d’inscripcions sigui elevat realitzarem 2 grups; separats per 

edats/categories on mentre un grup realitza l’entrenament de hoquei 

a la pista que es marca a l’horari, l’altre grup estarà a la piscina o 

fent altres activitats a l’exterior i viceversa. 

 

QUE CAL PORTAR: 

-Roba Esportiva / d’entrenament. (Una muda diària)  

-Tot el material necessari per la practica de l’Hoquei Patins. 

-Roba de bany per la piscina (Banyador, xancletes, ulleres i 

casquet de bany). 
-Roba de Recanvi per després de l’entrenament. 

-Esmorzar i bidó/ampolla d’aigua. 

-Moltes ganes d’aprendre i passar-s’ho bé! 

 
 

 

 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

PREU DEL CASAL D’ESTIU: 

El preu per setmana del CASAL D’ESTIU (9:00 a 17:00) és de 170€ 

per nen/a. 

-S’aplicarà un descompte del 10% del total si es realitzen les dues 

setmanes. 

Si fos necessari el servei d’acollida amb algun nen/nena s’aplicarà un 

extra de 8€ per setmana (Opcions d’acollida a les 8:00, 8:15 o 8:30).  

Per a realitzar la Inscripció cal fer l’ingrés del import corresponent al 

compte corrent del Banc de Sabadell (és imprescindible que en el 

ingrés hi figuri el nom del nen o nena inscrit):  

ES25.0081.0156.2100.0109.4915 

Una vegada fet l’ingrés, s’ha d’entrar al següent link: 

https://hcsantjust.playoffinformatica.com/activitat/9/Casal-Estiu-

2022/  o a la nostra Web www.hcsantjust.net  a l’apartat Casal d’Estiu 

2022 i omplir el full d’inscripció. 

 

Per a poder tramitar l’Assegurança Esportiva correctament davant la 

Companyia d’Assegurances, no s’admetrà cap inscripció al Casal 

més tard del 21 de juny. 

 
www.hcsantjust.net 
hcsj.comunicacio@hcsantjust.net   
Fem rodar el Club!! 
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