Casal d’estiu 2019
Sessió informativa
9 d’abril

Casal d’estiu 2019
Ordre del dia
1. Benvinguda i presentació del Casal’19
2. Objectius
• Objectius
• Eix temàtic : Les tradicions culturals d’arreu del món
• Activitats
3. Funcionament general
• Grups d’infants
• Horaris
• Estructura per grups d’edat
• Què cal portar al dia a dia?
• Menjador
4. Equip humà
5. Inscripcions
6. Precs i preguntes
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Objectius
1. Educar en el lleure mitjançant activitats lúdiques.
2. Gaudir d'un temps lliure amb propostes atractives i de qualitat.
3. Donar a conèixer trets elementals de la cultura popular d’arreu del món.
4. Fomentar usos ambientals en les activitats que es realitzen.
L’educació en el lleure és tota aquella intervenció educativa en situació de temps lliure i fora de l’ensenyament
reglat i de l’àmbit familiar. La seva funció educativa és la transmissió de valors i contribuir, així a l’educació
integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo.
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Eix temàtic

Tradicions culturals d’arreu del món
Com ho fem ?
Viatge setmanal a una cultura d’un continent.
Activitat introductòria amb fil conductor
Jocs tradicionals.
Tallers.
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Activitats
Tallers i manualitats: A través d’una activitat tranquil·la treballarem diferents manualitats. Aquest serà
ambientat segons l’eix temàtic.

Joc i Moviment: Jocs moguts, enfocats des de la vessant del lleure. Aquests també seran ambientats segons
l’eix temàtic.
Sortida Parcs i Jardins: Jocs que realitzem dins la xarxa de Parcs i Jardins de la ciutat.
Guarnit Festa Major: Participem dels guarnits que fabriquen els diversos carrers que participaran del
guarniment de la Festa Major de Gràcia (a confirmar).
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Activitats
Sortida:
Es fan en dimecres, de 9 a 16.30h i són sortides lúdiques. Tots els desplaçaments es fan en autocar,
exceptuant aquells en què el transport públic permet l'arribada a l'activitat prevista.
Es realitzaran en espais naturals i fora de la ciutat de Barcelona.
El punt de sortida (9h) i recollida serà a la Plaça Joanic (16.30h)
Piscina:
Menuts: Piscinetes / Jocs d’aigua
Petits i Mitjans: Piscina Can Dragó
Activitats tarda:
Temps lliure / Migdiada (2016-15 i qui ho demani)
Jocs diversos / Tallers / Racons
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Grups d’infants

Els infants del casal queden dividits en 3 grups:
Menuts: nascuts els anys 2016/2015/2014

Petits: nascuts els anys 2013/2012
Mitjans: nascuts els anys 2011/2010
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Horaris
L’horari del Casal és de

9 a 16.30h de dilluns a divendres.

Hi ha la opció de matí que és de 9
Els

a 13.30h.

dimecres ens trobarem a plaça Joanic per sortir d’excursió.

El servei de menjador és de dilluns a divendres, excepte el dimecres, que s’ha de dur el dinar de casa.
El dinar és a les 13.30h.
De 8 a 9h del matí hi ha un servei d’acollida. També hi ha opció de permanència tarda, de 16.30 a 17h.
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Estructura
El dia a dia del casal per a menuts (2016 a 2014) serà el següent:
Dilluns: Joc i Moviment / Manualitats / Jocs d’aigua
Dimarts: Activitat Parcs i Jardins de Barcelona
Dimecres: Sortida de natura
Dijous: Joc i Moviment / Manualitats / Jocs d’aigua
Divendres: Olimpíades culturals
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Estructura
El dia a dia del casal per als petits (2013 i 2012) i mitjans (2011 a 2010) serà el següent.
Dilluns: Joc i Moviment / Manualitats / Jocs tradicionals
Dimarts: Piscina
Dimecres: Sortida de natura
Dijous: Joc i Moviment / Manualitats / Jocs d’aigua
Divendres: Olimpíades culturals
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Què cal portar al dia a dia ?
•

Quan s’obri la porta al matí els nens aniran entrant fins al vestíbul, que serà el punt de
trobada.

•

Tots els dies s’ha de portar esmorzar, ja que els infants tenen la seva estona a mig matí.

•

Si algun dia s’ha de portar quelcom diferent us ho farem saber amb antelació en una circular
informativa.
A la sortida anirem cridant als infants i us els anirem entregant ordenadament ja que hem de
passar llista i controlar que tots marxin acompanyats

•
•
•
•

Els dies de piscina han de portar banyador, xancletes i tovallola. També crema
solar i una gorra (recomanable sempre a les sortides).
Es convenient que els menuts portin una muda de recanvi i marcada amb el nom. La podeu
portar dilluns i us la tornem l’últim dia de casal.
En totes les sortides, els infants porten una identificació amb els telèfons de contacte en el cas
que sorgeixi qualsevol incidència.
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Menjador
El dinar anirà a càrrec de Perdem el Nord, el bar dels Lluïsos. Tindrem cuina pròpia! Menjar de
proximitat, cuinat al dia i casolà.

Els infants que es queden a dinar al casal han de portar un tovalló.
Es dinarà al espai del Fòrum (vestíbul)
Els dimecres, que hi ha sortida de tot el dia, cal que els infants portin

el dinar.
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Equip humà
Direcció: David Montfort
Titulat com a director de lleure i antic monitor i responsable de l’esplai GMM.
Coordinadora: Noemí Rovira
Titulada com a monitora de lleure i dirigent de l’esplai GMM
Monitors/es:
Titulats/des en lleure educatiu.
Membres de les seccions formatives de l’entitat: Agrupament Escolta, Esplai GMM i Grup de formació
teatral Sotacabina.
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Inscripcions
Les inscripcions es fan a través de la web: www.lluisosdegracia.cat
Cal omplir el formulari i enviar-ho.
El pagament es fa per Internet.
Cal enviar la documentació necessària (fitxa d’inscripció i còpia targeta sanitària) a info@lluisosdegracia.cat
En els casos d’al·lèrgies / intoleràncies alimentàries cal enviar el certificat mèdic oficial, amb indicació clara
de l’al·lèrgia/intolerància i la pauta alimentària a seguir.
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Precs i preguntes
Per qualsevol dubte us podeu adreçar:

Telèfon: 932183372
casal@lluisosdegracia.cat

Moltes gràcies per la vostra assistència!!!

