Casal d’estiu 2021

Introducció:
El projecte que s’ha desenvolupat per aquest CASAL D’ESTIU pretén oferir a les nenes i nens
entre 3 i 14 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 DEL MON.
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.

Temàtica: JOCS DEL MON
Dates: Del 28 de juny al 10 de setembre
Horari: De 8h a 14h
Horaris Opcionals: Acollida 6.45 a 8h /Menjador de 14h a 15h / Tarda de 15h a
17h

Mínim d’insctis: 16 per setmana i franja d’edat.
Activitats:
 Activitats de Lleure i Esport.
 Tallers manuals relacionats amb la temàtica del casal.
 Jocs D’aigua.
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Horari General :
DILLUNS
8:00-8:15

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia.

8:15-10:30

Jocs Esportius

Manualitats

Jocs Esportius

Manualitats

Jocs d’integració

10:30-11:00

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Jocs Diversitat

Cine Fòrum

Manualitats

Jocs d’aigua

11:00-12:30
12:30-14:00

Jocs de
Sensibilització

Jocs Populars
Jocs d’aigua

Jocs
Cooperatius

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

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

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


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 TPV Escola



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



També es podran tractar temes concrets amb el coordinador programant un dia.

PREUS:
PREUS PER SETMANA

Acollida de 6.45h a
8h
Casal Matí
de 8h a 14h
Menjador:
de 14 a 15
inclou menú dirari
Tarda
De 15 a 17h

15,00 €
64,00 €

34,50 €
16 €

Descomptes:
5 % de descompte per germà
5% de descompte per inscripció de 4 o mes setmanes. (Descompte aplicable quan s’inscriu 4 o mes setmanes a la
vegada, no aplicable a les ampliacions).

DESCOMPTES NO ACUMULABLES

Inclou: Activitats, Samarreta del casal i assegurança accidents.
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