CASAL D’ESTIU 2015
TEMPORITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU:
-

Torn A: 22 al 26 de juny (el dimecres 24 de juny és festa) , el centre d’interès serà el metall.
Torn B: 29 de juny al 3 de juliol, el centre d’interès serà el foc.
Torn C: 6 al 10 de juliol, el centre d’interès serà l’aire.
Torn D: 13 al 17 de juliol, el centre d’interès serà l’aigua.
Torn E: : 20 al 24 de juliol, el centre d’interès serà la terra.
Torn F: : 27 al 31 de juliol, el centre d’interès serà la biosfera.

TELÈFONS DE CONTACTE:
-

Telèfon coordinadora del casal: 662.180.980 Montse (horari de 8 a 16:30h).
934.414.224 – Telèfon fix de l’escola

LLOC DE REALITZACIÓ
-

El casal és desenvoluparà en el recinte d’educació infantil de l’escola del Bosc de Montjuïc (Av. Miramar núm. 7, 08004
Barcelona)

Horaris:
-

De dilluns a divendres de 9h a 14h (casal Xamfrà)
De dilluns a divendres 9 a 16:30h (casal Xamfrà i menjador). Es podrà fer ús puntual del servei per 7,20 € dia
SAM (Servei d’Acollida Matinal) de 8h a 9h (opcional), cost addicional de 13€/setmana i 3€ al dia

Funcionament de l’arribada i sortida:
-

-

L’hora d’arribada és entre les 9h i 9:15h. Caldrà acompanyar els nens fins a l’edifici d’educació infantil. Els dies en que hi
hagi programada una sortida us demanem màxima puntualitat.
La recollida es farà a la porta de l’estàtua (principal) a les 14h o a les 16:30h. La porta s’obrirà 10 minuts abans.
Els divendres, les famílies poden venir a veure una classe oberta que es farà al bolet. La porta s’obrirà a les 13:00h. Us
preguem puntualitat ja que no podrem estar pendents d’obrir de nou un cop comencem. Si es vol, els adults es podran
quedar a dinar per 7,20 € (caldrà avisar abans de dimecres de la mateixa setmana )
En cas de faltar un dia al casal, us demanem que ens aviseu, si és possible, amb antelació.

OBJECTIUS DEL CASAL
-

Jugar i aprendre a través de les arts: música, dansa, teatre i plàstica, utilitzant els elements com a centre d’interès.
Cada setmana els grups de petits faran tallers artístics interdisciplinaris amb dos professors i els grups de grans faran dos
tallers de disciplines artístiques diferents (música, teatre o dansa). Tots els tallers giraran entorn a la temàtica de la
setmana, tema que anirà lligat al centre d’interès que engloba totes les setmanes de casal.

PROCEDIMENTS :
-

L’aprenentatge de cançons, jocs, danses, contes i tradicions.
La dramatització de contes i cançons.
La realització de jocs (interiors/exteriors/aquàtics) i danses.
La realització de tallers (d’instruments, plàstics,...).
La realització d’una petita classe oberta al finalitzar cada setmana per mostrar el procés d’aprenentatge que s’ha treballat
dia a dia.
Les mostres, concerts, obres de teatre, espectacles o tallers que vindran a fer diversos artistes a l’escola. També possibles
sortides a diferents museus o parcs relacionats propers al centre.

L’EQUIP DEL CASAL:
-

Els educadors del casal són mestres i/o professionals del món de les arts escèniques i/o del lleure.
La Montse, la coordinadora del casal, estarà present durant tots els torns. La resta de l’equip dependrà del número de
nens/es inscrits, sempre complint una ràtio mínima de 10 nens/educador.

QUÈ CAL PORTAR?
El primer dia que el nen/a vingui al casal:
Caldrà portar en una bossa (si pot ser de roba) tot marcat i es deixarà a l’escola durant tot el temps que el nen/a participi en el casal,
el següent material:
Crema solar protectora, resistent a l’aigua (IMPORTANT: cal posar crema abans de sortir de casa. Només es posarà dins
l’horari del casal si es veu necessari)
Repel·lent d’insectes (IMPORTANT: cal posar protecció abans de sortir de casa).
Una gorra
Els més petits (Educació infantil):
Una bossa de roba de recanvi amb la roba marcada
Cada dia:
Esmorzar diari, evitant recipients de vidre i embolcalls d’un sol ús així com pastisseria industrial.
Els dies de sortida, cantimplora amb aigua marcada i si és possible, una samarreta groga.
Els dimarts i dijous (dies de jocs d’aigua):
Tots els nens i nenes han de portar posat el banyador. A la motxilla hauran de portar la tovallola, xancletes o sabatilles d’aigua, pinta i
la roba interior de recanvi per canviar-nos després de mullar-nos. És molt important que tot estigui marcat amb el nom.

HORARI DE LES ACTIVITATS (genèric)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9:00-9:30

Arribada

Arribada

Arribada

Arribada

Arribada

9:30-10:00

Presentació de la Setmana

10:00-10:30

Jocs de presentació

Tallers

Artistes a l’escola o sortida

Tallers

Tallers

Descans

Descans

Descans

Descans

Descans

Cançons

Cançons

Canviar-se

Preparació Classes Obertes

10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
Cançons
Gincana

12:00-12:30
12:30-13:00

Canviar-se

Taller de plàstica

Jocs d'aigua

Jocs d'aigua

13:00-13:30
13:30-14:00

Recollida

Recollida

Recollida

Recollida

Classes Obertes

ALTRES INFORMACIONS
-

Si durant el casal cal donar un medicament al nen/a, caldrà portar una autorització signada per part del mare/mare/tutor on
s’indiqui el nom del medicament, la dosi i les hores d’administració.
Si el nen/a el recull un adult diferent a l’habitual caldrà comunicar-ho al matí donant una nota escrita al nen/a per tal que el
lliuri a la coordinadora del casal. Els més petits caldrà deixar la nota a la motxilla o donar-la directament a la coordinadora.

FUNCIONAMENT SERVEI DE MENJADOR
-

-

L’horari del servei de menjador és de 14:00h a 16:30h.
Es podrà fer ús puntual del servei, depenent de la disponibilitat de places. Caldrà comunicar-ho abans de les 9:30h i fer el
pagament de 7,20 € en efectiu.
No es retornarà el cost si el nen/a no pot venir al casal un o més dies i no fa ús del servei.
Els divendres, avisant per correu electrònic amb una setmana d’antelació, els pares us podreu quedar a dinar amb els
vostres fills/s. El cost serà de 7,20 €.

FUNCIONAMENT SERVEI D’ACOLLIDA
L’horari del servei és de 8:00h a 9:00h, podent entrar en qualsevol moment d’aquesta franja.
Es desenvoluparà a la sala polivalent de l’edifici d’infantil.
Es podrà fer ús puntual del servei. Caldrà comunicar-ho en arribar i fer el pagament de 3€ en efectiu.

