Divendres 26 de juliol de 2019

Casal de Setembre 2019 del C.E. Xixell
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentació Casals de Setembre 2019.
Organització dels grups per edats.
Horari base general.
Plànning general d’activitats i excursions.
Material que cal portar.
Autoritzacions.

1. PRESENTACIÓ CASALS D’ESTIU 2019
Lloc:realitzem el Casal de Setembre a la seu de l’entitat al Parc de la Remunta.
Els Grupsa qui va dirigit el Casal d’Estiu són:
- PETITS:nens/es nascuts al 2013, 2014 i 2015.
- MITJANS:nens/es nascuts al 2010, 2011 i 2012.
- GRANS:nens/es nascuts al 2007, 2008 i 2009.
Dates:
- Casal de Setembre: Del 2 al 6 de setembre del 2019.
2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS PER EDATS:

PETITS
(2013-14-15)

MITJANS
(2010-11-12)

GRANS
(2007-08-09)

3. HORARI BASE GENERAL
Opció 1  Activitats només de matí de 9:00h a 13:30h del migdia.
Opció 2  Activitats de 9:00h a 15:30h (amb servei de menjador).
Opció 3  Activitat de tot el dia, de 9:00h a 16:30h de la tarda amb el servei del menjador.
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HORARI DEL CASAL
08:00h

Acollida de mati

9:00h

Arribada dels infants

09:30h

Activitat de grup

10:45h

Esmorzar

11:30h

Activitat matí

13:30h

Opció 1. Hora de marxarcap a casa / Opció 2 i 3 van a dinar al menjador

15:30h

Activitat de tarda / Marxen a casa l’opció 2

16:30h

Marxem cap a casa

4. PLÀNNING D’ACTIVITATS GENERAL I EXCURSIONSCASAL DE SETEMBRE:
Un estiu INTERGALÀCTIC
és la nostra proposta educativa per al Casal d’estiu 2019.

Treballem el CI o temàtica global durant tot el Casal però cada setmana agafem
un subtema amb un principi i un final. D’aquesta manera fem possible que tots
els nens/es visquin una història complerta independentment de les setmanes que
s’inscriguin.
En el cas dels casals de setembre, la temàtica serà: La Tina SuperBruixa viatja a
l’espai. Les activitats de la setmana giraran al voltant de la Tina, una nena amb
poders màgics i amb moltes ganes de descobrir el món. Amb els infants,
treballarem amb la Tina per complir el seu desig de viatjar a l’espai. Ens hi ajudaràs?

La setmana seguirà la següent estructura:

DILLUNS
ACTIVITATS
MATÍ

DIMARTS DIMECRES

DIJOUS

JOCS DE
PRESENTACIÓ
I GIMKANA

DIVENDRES
CONSTRUÏM

PISCINA

EXCURSIÓ
PARC

PISCINA

LA NOSTRA
NAU ESPACIAL

TIBIDABO
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ACTIVITATS
TARDA

JOC PER

JOC PER

JOC PER

JOC PER

AMBIENTS

AMBIENTS

AMBIENTS

AMBIENTS

El tipus d’activitats que realitzem DE CENTRE D’INTERÈS seran: jocs de pistes, gimcanes, tallers,...

● Piscina (Dimarts i Dijous)
Anem a la piscina interior del Poliesportiu del Centre.
El dia que anem a la piscina, sortirem del casal a les 9:30h. Cal, doncs, ser molt puntuals a les 9:00h.
Aquest dia els infants han de venir amb el banyador posat des de casa.

● Sortida (Dimecres)
-

Dimecres 4 de setembre: TIBIDABO el mitjà de transport serà l’autocar, així doncs, cal que els
infants siguin molt puntuals.

5. 
MATERIAL QUE CAL PORTAR
● CADA DIA:
- Gorra pel sol.
- Per als infants del grup de Puces: una muda de recanvi.
- Calçat còmode.
- Motxilla petita penjada a l’esquena.
- Esmorzar.

● PEL DIA DE PISCINA:
- Banyador posat de casa.
- Casquet de bany.
- Calçotets o calcetes per canviar-se.
- Sandàlies de goma (si poden ser millor tancades) posades de casa.
- Bossa de plàstic, per a guardar el banyador, la tovallola (quan estan mullats).
- Bombolleta o surador que no sigui inflable (per tots els infantsque no sàpiguen nedar)
- Tovallola gran.
Tot marcat amb el nom i cognom, posat dins d’una motxilla d’esquena que també portarà el nom marcat a
fora en un lloc visible.

● PEL DIA DE L’EXCURSIÓ:
-
Cantimplora.
- Gorra pel sol.
- Esmorzar.
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- Dinar (pels infants inscrits en l’opció 1).
- Calçat còmode per a caminar.
- Samarreta de l’esplai.
- Motxilla petita penjada a l’esquena.

6. 
AUTORITZACIONS
-

-

Entrades i sortides: autorització necessària per poder marxar sol a casa, o per a que l’infant sigui
recollit per qualsevol persona que no sigui el pare o la mare.
Medicaments: En cas que algun infant hagi de prendre algun medicament durant el casal,
necessitem l’autorització signada amb les vostres dades, la dosi a administrar i la recepta del
metge.
Tots els infants que tinguin algun tipus d’al·lèrgia alimentària ho han d’acreditar portant l’informe
del metge.

Gràcies per la vostra assistència!
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