Casal d’estiu 2018
Salvador Lluch: ELS MUNDIALS ESPORTIUS

Introducció:
El projecte que s’ha desenvolupat per aquest casal d’estiu pretén oferir a les nenes i nens d’entre 3
i 12 anys un espai per poder aprofitar els dies de vacances d’estiu de manera divertida, enriquidora
i apassionant. Al confeccionar aquest projecte hem tingut molt en compte el marc bàsic d’un casal
d’aquest tipus, el qual es diferencia en gran mesura de la rutina del curs escolar. Una de les
finalitats més evidents seria la de donar resposta a les necessitats de les famílies com a recurs de
suport, i que aquesta resposta estigui basada en una activitat de lleure real i especialitzada, i
sobretot, sustentada en un projecte educatiu centrat en els valors, la pedagogia, l’aprenentatge
continuat i la diversió. En aquest sentit, podran experimentar un gran nombre d’activitats de
diferents tipus relacionades amb el centre d’interès que treballarem aquest any: ELS MUNDIALS
ESPORTIUS. Una altra finalitat intrínseca seria la de crear un teixit fluid entre les famílies i l’equip
del casal per tal de poder aconseguir una tasca molt més acurada i productiva. Es per això que
agrairem tota la col·laboració possible amb les famílies, i d’aquesta manera aconseguir treure el
màxim profit d’aquests dies de casal.

Horari Exemple:
ELS MUNDIALS ESPORTIUS (CONEIXENT ELS MUNDIALS)
DILLUNS
9:00-9:15

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia.

9:15-10:30

Jocs esportius
de presentació

Jocs de
pistes

Els esports de
la setmana

10:30-11:00

Esmorzar

* Sortida

Esmorzar

11:00-12:30

Els esports de
la setmana

Piscina

12:30-14:00

Jocs d’aigua

14:00-15:00

Sortida per
l’entorn
o

Preparem els
jocs olímpics
Esmorzar

Manualitats

Jocs
Esportius a
l’aire lliure

L’olimpíada de
la setmana

* Taller Manual

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00-15:30

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

CINEFÒRUM

15:30-16:30

JOCS DE
TAULA O EXTERIOR

JOCS DE
TAULA O EXTERIOR

JOCS DE
TAULA O EXTERIOR

JOCS DE
TAULA O EXTERIOR

CINEFÒRUM

16:30-17:00

DESCANS
RECOLLIDA

DESCANS
RECOLLIDA

DESCANS
RECOLLIDA

DESCANS
RECOLLIDA

CINEFÒRUM

* Els cicles variaran l’hora de piscina i el taller manual d’acord amb les hores concretades
de piscina.
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*IMPORTANT: Les famílies han de tenir molt en compte aquests 3 punts:
* Els dies que hi ha jocs d’aigua, els nens/es hauran de portar obligatòriament (encara que
no es puguin o no vulguin mullar-se) la roba i el material d’aigua.
* Els dies de sortida (dijous) hauran de portar la samarreta del casal.
* Les entrades i sortides es faran per la porta del carrer de vianants (Carrer de l’àngel).
* La sortida setmanal a la piscina i les activitats a l’aire lliure es faran caminant.
* La piscina és una qüestió en la que encara s’està treballant.

Activitats a l’aire lliure:
Aquestes activitats constituiran un contacte amb l’exterior que sempre és enriquidor pels
nens/es. Es faran els dijous. La programació d’aquestes activitats anirà lligada a l’entorn
concret on es desenvoluparan, és a dir, al Parc del Mil·lenni de Gavà. Aquest és un espai
proper i que dóna bastant joc a l’hora de programar activitats degut a la diversitat d’espais
que ofereix. La sortida es farà a les zones verdes del parc, als gronxadors, a la graderia de
ciment i a les parts del petit bosc que l’envolta. L’horari sempre serà el mateix que indica
l’horari setmanal: de 09:00 a 14:00.

Material:
Què cal portar?
DIÀRIAMENT
 Roba i calçat còmode.
 Motxilla petita amb:
Cantimplora o ampolla
d’aigua.
 Esmorzar.
 Crema solar.
 Gorra.

JOCS D’AIGUA
 Xancletes agafades al
peu.
 Motxilla petita amb:
Cantimplora o ampolla
d’aigua.
 Esmorzar.
 Crema solar.

JORNADA PER L’ENTORN
 Samarreta del casal.
 Motxilla petita amb:
Cantimplora o ampolla
d’aigua.
 Esmorzar.
 Crema solar.
 Gorra.

 Banyador.
 Tovallola.

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


Les entrades i sortides al Casal es realitzaran per la porta d’entrada a l’escola, carrer de
l’Àngel.



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 (14h, 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 al Coordinador, 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.



Les llengües que es faran servir seran el català i el castellà.



El nivell de comunicació serà mitjançant notes informatives i cartells a l’entrada.



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.



Les llengües que es faran servir seran el català i el castellà.



També es podran tractar temes concrets amb el coordinador programant un dia o a les
entrades/sortides del casal un cop s’hagin entregat tots els nens/es.

Equip de monitors:
* Coses importants que tindran en compte els monitors: Proactivitat, Comprensió,
Assertivitat, Respecte, Valors, No mirar el mòbil en hores de feina, Participar activament en
les activitats, Bona comunicació amb les famílies i l’equip de treball.
Monitors: Per determinar.
Coordinació: Enric Mora.
Sobre els continguts del casal....
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* Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al número de telèfon del coordinador general de
Paido: 670646868 (David Pol).
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