Casal d’estiu 2020

Introducció:
El projecte que s’ha desenvolupat per aquest casal D’ESTIU pretén oferir a les nenes i nens entre
3 i 12 anys un espai per poder aprofitar els últims dies de vacances d’estiu de manera divertida,
enriquidora i apassionant.
Els participants, podran experimentar un gran nombre d’activitats de diferents tipus relacionades
amb el centre d’interès que treballarem aquesta setmana: Jocs Mundials. 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 General :

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada i preparació del dia

9:00-9:15
9:15-10:30

Presentació temàtica
i jocs de coneixença

Pràctica esportiva
envers la temàtica

Desenvolupament de les
habilitats motrius

Tallers

Valoració setmanal
i preparació de la
cloenda

10:30-11:00

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

11:00-12:30

Decoració de l’espai

Jocs de pistes

Jocs específics a l’edat

Jocs esportius

Cloenda setmanal

12:30-14:00

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

*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 sortides per l’entorn hauran de portar la samarreta del casal.
- Les entrades i sortides es faran per la porta del carrer Circumval·lació de manera esglaonada.
-Han de portar mascareta, obligatòriament.
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Material:
Què cal portar?

DIARIÀMENT

JOCS D’AIGUA

SORTIDES



Roba i calçat còmode.



Xancletes agafades al peu.



Samarreta del casal.



Motxilla petita amb:
Cantimplora o ampolla d’aigua.



Motxilla petita amb:
Cantimplora o ampolla d’aigua.



Motxilla petita amb:
Cantimplora o ampolla d’aigua.



Esmorzar.



Esmorzar.



Esmorzar.



Crema solar.



Crema solar.



Crema solar.



Gorra.



Banyador.



Gorra.



Mascareta higiènica.



Tovallola.

× ALUMNES DE P3-P4: Cal portar una muda de recanvi que es quedarà al casal fins la seva
finalització.

Organització:


Les entrades i sortides al Casal es realitzaran per la porta de la pista de ciment: Carrer
Circumval·lació. En referència a les entrades dir que: la porta s’obrirà de 08:45 a 9:15. I pel
que fa a les sortides apuntar que: els infants sortiran pel mateix lloc per on entren, en aquest
cas la porta s’obrirà a les 13:45 hores i a les 14:50h.



Es demana màxima puntualitat a l’hora d’entregar i recollir als participants del Casal, per tal de
no afectar al funcionament del mateix.



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.



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 l’APP Quids i un grup de Whatsapp corporatiu.



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



També es podran tractar temes concrets amb el coordinador programant un dia.
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MÀXIMA CONSCIÈNCIA i RESPECTEU LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT.

Equip de monitors:
Monitors:
Eloi Ramírez
Javi Dos Santos
Lorea Carmona
Vero Mosteiro

Coordinació:
Rubén Naranjo
* Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al número de telèfon de la oficina de Paido:
936378538
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