PLANNING GENERAL D’ACTIVITATS
PETITS CIENTÍFICS
Destinat a que els infants experimentin i aprenguin del món que els
envolta. El Centre d’Interès vol fomentar la indagació, l’experimentació,
la descoberta i l’aprenentatge de forma divertida i enriquidora, oferint
una nova manera d’experimentar i de fer ciència potenciant el gust per la
curiositat mentre gaudim.

DILLUNS

DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
Entrada. Preparació del dia

9:00h-9:15h

9:15h-10:30h

10:30h-11:15h
11:15h-12:30h
12:30h-13:30h

Jocs de
presentació
Manualitat
“EL
LABORATORI”
Excursió de
Esmorzar
tot el dia
Manualitat
Circuït
“Decorem
d’aprenentatge
l’espai”
Jocs d’aigua

DIVENDRES

Disfresses,
danses i
teatre.
Esmorzar

PISCINA

Gimcana
esportiva

*La sortida setmanal a la piscina es farà caminant a la Piscina Podium de
Viladecans.
*Nit al Centre. Activitat optativa.( 15€ no inclosa en el preu setmanal).
Pendent de data.

SORTIDES I ACTIVITATS:
•

Setmana 1 (del 25 al 29 de juny)

Setmana 2 (del 2 al 6 de juliol)

Setmana 3 (del 09 a 13 de juliol)

Setmana 4 (del 16 al 20 de juliol)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setmana 5 (del 23 al 27 de juliol)

•
•

Dimecres, 27 de juny. Excursió a una granja o Parc
d’aventures. ( Pendent concretar lloc)
Dijous, 28 de juny. Sortida a la Torre Roja. Cursa
d’orientació.
Divendres 29. Piscina.
Dimecres, 4 de juliol. Excursió a Cosmocaixa.
Dijous, 5 de juliol. Piscina
Divendres, 6 de juliol. Visita a la Biblioteca de Viladecans.
Dimarts, 10 de juliol. Festa d’Inflables.
Dimecres, 11 de juliol. Excursió al Tibidabo.
Divendres, 13 de juliol. Piscina.
Dimarts, 17 de juliol. Festa de l’aigua i de l’escuma.
Dimecres, 18 de juliol. Excursió al Museu de les
Matemàtiques.
Divendres, 20 de juliol. Piscina
Dimecres, 25 de juliol. Sortida al Parc del Vilamarina.
Gimcana.
Dijous, 26 de juliol. Excursió a la Platja.
Divendres, 27 de juliol. Piscina.
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Casal d’estiu 2018

Què cal portar?
Jocs d’aigua

Diàriament

Sortida Setmanal

Roba i calçat còmode

Xancletes agafades al peu

Samarreta del casal

Motxilla petita amb:
Cantimplora o ampolla d’aigua

Banyador

Motxilla petita amb: Cantimplora
o ampolla d’aigua

Esmorzar
Crema solar
Gorra

Motxilla petita amb:
Cantimplora o ampolla
d’aigua
Esmorzar
Crema solar

Esmorzar
Dinar
Crema solar (Posada de casa)
Gorra

Tovallola

ALUMNES DE P3-P4:
Cal portar una muda de recanvi, que es quedarà al casal fins a finalitzar.

Organització

Les entrades i sortides al Casal es realitzaran per la porta d’entrada a l’escola, carrer Antonio
Machado.
La porta s’obrirà a les 8:55 fins les 9:05 i el infants sortiran per la mateixa porta a l’hora que finalitzi
el vostre servei de casal (13:30h, 15,00h o 17h).
Es demana la màxima puntualitat a l’hora de deixar i recollir als participants al Casal, per tal de no
afectar al funcionament del casal.
Per recollir als infants cal estar al llistat de persones autoritzades. En cas de no ser-hi, cal
comunicar qui recollirà al nen/a la Coordinadora, indicant nom i DNI.
Els alumnes que marxin sols hauran de portar l’autorització corresponent.
És convenient donar avís al coordinador, de la no assistència dels participants, així com d’altres
anomalies.
Les ampliacions del Casal s’hauran de comunicar abans del dimecres de la setmana anterior.
L’organització per necessitats tècniques i /o climàtiques, pot modificar les activitats, o els
recorreguts de les mateixes. Sempre que sigui possible s’avisarà amb prou temps.
El nivell de comunicació serà mitjançant notes informatives i cartells a l’entrada.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al següent número de telèfon del coordinador:
670646868 (David de Paido).
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