Centre d’interès

L’extraterrestre TopFlaixiBuf
L’extraterrestre TopFlaixiBuf (i una sèrie de sons molt estranys, que formen el seu
cognom), és un explorador de l’espai que ve d’un planeta molt i molt llunyà, el planeta
Onomatopeia. En TopFlaixiBuf ha patit un accident, el seu monopatí no funciona i ha
anat a parar concretament a l’Escola Reina Violant.
Per ajudar a l’extraterrestre a tornar a casa, faran un pacte: els nens ajudaran a crear-li
un nou vehicle espacial per poder tornar a casa construint una peça de la nau cada
setmana amb la condició de que l’extraterrestre els hi ensenyarà tots els coneixements
que li han aportat els habitants dels cinc planetes del seu Univers.

Centre d’interès per setmanes
PRIMERA SETMANA: Planeta dels pacífics
SEGONA SETMANA: Planeta Ofici
TERCERA SETMANA: Planeta Fantasia
QUARTA SETMANA: Planeta dels Ecologistes Emocionals

CINQUENA SETMANA: Planeta de les 3 ERRES

Tipologia d’activitats setmanals
• Activitats del centre d’interès: són totes aquelles activitats que seran necessàries
realitzar-les per afavorir el context del centre d’interès, i potenciar el bon
funcionament d’aquest.
• Sortides setmanals: Cada setmana es farà una sortida, que podran ser de tot el dia o
només matinals.
• Activitats estrella setmanal: Son activitats sorpresa dotades de material molt visual i
força dinàmiques com ara: lliscador d’aigua, grup d'animació i canó d’escuma.
• Tallers: Les hores de més calor, com el migdia i la tarda, s’aprofitarà per fer petits
tallers relacionats amb el centre d’interès .
• Jocs d’aigua: Durant la setmana es faran jocs d’aigua a les hores de més calor.
• Activitats lliures: aquestes activitats son anomenades lliures, que formaran part del
casal i estaran fixes totes les setmanes, hi haurà: el racó del conte, expressió lliure,
mural de les emocions...
• Activitats esportives: aquestes s’intentaran introduir en les estones lliures i en els
espais d’esbarjo.

Excursions
Les excursions tenen com a màxim objectiu la distensió del ambient rutinari del casal, la
socialització dels usuaris en altres espais i amb companys/es del casal i, gaudir d’activitats
dirigides en un espai diferent.
Els infants que fan horari de 9 a 13h els dies d’excursions de tot el dia faran fins les 17h i
hauran de portar el dinar de casa.
Les excursions que es realitzaran seran les següents:
• Sortides matinals per els voltants del centre
• Sortides de tot el dia
• Granja CAN POU
• BASSA DEL SANT OLEGUER

GRANJA CAN POU (Sant Antoni de Vilamajor) (4 de Juliol)

BASSA DE SANT OLEGUER (Sabadell) (11 de juliol)

LA NIT DEL CASAL
• Nit al casal: La nit del 19 de juliol, els infants i tot l’equip de monitors conviurem
una nit a l’escola per tal d’afavorir els vincles psico-afectius entre infants i
monitors. Dormirem tots plegats i gaudirem dels diversos jocs de nit que els
monitors dinamitzaran. Els infants hauran de portar el sopar.
L’horari d’entrada de la nit del casal serà a les 20:00h del dia 19

Proposta de programació
Dilluns

Dimarts

09.00
09.30

Dimecres

Dijous

Divendres

Dinàmiques de grup

Activitats
relacionades amb
el centre d'interès

Jocs d’aigua

Gran llistat de jocs

Cinema

Esports i
dinàmiques

Benvinguda
Presentació del casal,
introducció al centre
d’interès

Danses i cançons
Esports i dinàmiques

SORTIDA

Jocs de coneixença
11.00

Esmorzar

11.30
Taller relacionat amb el
centre d’interès

Jocs d’aigua

SORTIDA

13.00

Dinar

14.00

Temps lliure i jocs

15.00

16.00
17.00

Activitats relacionades amb
el centre d'interès

Dinàmiques de grup

Taller relacionat amb el
centre d'interès
Recollir i arreveure

Organització dels serveis de menjador i acollida
El Servei de Menjador s’organitzarà seguint la tipologia i la normativa del centre o la
instal·lació on es dur a terme l’activitat. Aquest servei serà gestionat per l’empresa
(CAMPOS ESTELA) de servei de menjador que gestiona la cuina durant el curs. Sempre
estarà supervisat per l’equip de monitors/es que s’organitzaran per torns per tal de
poder dinar. Tanmateix, considerem que el fet de compartir l’espai d’àpat amb els
infants és una estratègia pedagògica pensada per educar en hàbits alimentaris com
l’adequat comportament a una taula, entre d’altres.
Per altra banda, el Servei de Acollida és una activitat que oferim a les famílies per tal
d’aconseguir arribar a les necessitats de cada una d’elles. Aquest estarà sempre
acompanyat per un monitor/a o més, amb la finalitat de crear un espai de joc i
coneixença entre infants i educadors.

Que cal portar?
Material necessari per el DIA A DIA del casal
• Els alumnes d’educació infantil hauran de portar roba de recanvi el primer dia del
casal i ho tornarem (si no s’ha utilitzat) l’últim dia que estiguin apuntats.
• Banyador, xancletes, gorra i crema solar (per els jocs d’aigua i la sortida a la piscina)
• L’esmorzar (es recomana que esmorzin a casa i portin una petita peça, com un suc o
unes galetes).
Material necessari per les SORTIDES:
• Motxilla de 2 nanses.
• Gorra.
• Calçat esportiu.
• Esmorzar.
• Cantimplora o ampolleta de plàstic.
• Protecció solar.
• 1 muda de recanvi (Ed. Infantil).

Material per fer la NIT DEL CASAL
• Sac de dormir.
• Aïllant o màrfega. (nomès nit del casal)
• Pijama.
• Sabatilles.
• Llanterna o lot.
• Necesser amb estris d’higiene personal.
• Roba de recanvi interior (amb una bossa a
part)

Cal recordar:
Dies de matriculació
Les inscripcions es realitzaran a partir del 19 d’abril i es deixaran emplenades a l’AMPA de
dilluns a divendres 17h a 18:30h o ve, per correu electrònic casalreinaviolant@gmail.com
fins el dia 25 de maig.

Documentació necessària per fer la matricula
• Els fulls d’inscripció omplerts amb totes les dades necessàries i signat per el pare, la
mare o el tutor legal. (Els podreu demanar a l’oficina de l’AMPA o be, entrant en el
web de Més Temps Lliure https://www.mestempslliure.cat/casaldestiugracia
• Una fotografia de carnet adjunt a la inscripció.
• Una fotocopia de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança medica privada.
• La fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.
• Recepta medica si s’escau.
Els fulls d'inscripció es podran deixar a l’oficina de l’AMPA o be, enviar tota la
documentació al correu electrònic casalreinaviolant@gmail.com

INFORMACIÓ BÀSICA DATES I PREUS DEL CASAL
Un cop recollim les inscripcions farem una remesa bancària del 100% del casal entre els
dies 12 i 14 de juny al compte bancari facilitat al full d’inscripció. Les famílies que se’ls hi
hagi concedit l’ajut cobrarem la part restant. El rebut que sigui retornat tindrà un increment
de 5€ per despeses administratives.

Beques del casal
En el moment de portar la inscripció a l’oficina de l’AMPA es facilitaran els fulls d’ajuts
econòmics les famílies que ho demanin. Aquest s’haurà de registrar a la OAC abans del 9 de
Maig 2018
Un cop confirmat l’ajut és important que el full de color rosa el porteu a l’oficina de l’AMPA,
en el cas de no ser així la reserva quedarà anul·lada.

Cal recordar
VETLLADOR AMB NECESITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Per tal de sol·licitar l’ajuda econòmica del suport d’un vetllador a la temporada de Casal
d’Estiu, caldrà presentar una sèrie de documentació anomenada com a F7 a la OAC del
districte abans del 25 de maig.
En el moment de portar la inscripció a l’oficina de l’AMPA es facilitaran els fulls del suport
d’un vetllador. Aquest s’haurà de registrar a la OAC abans del 25 de Maig 2018, un cop
confirmat l’ajut és important que notifiqueu el import a la oficina de l’AMPA. En el cas de
no ser així la reserva quedarà anul·lada.

MÉS TEMPS LLIURE
En cas de qualsevol consulta no dubteu en utilitzar els nostres mitjans de contacte:
Telèfon: 931 056 006 (Més Temps Lliure)
casalreinaviolant@gmail.com| www.mestempslliure.cat

Segueix el casal a:
www.mestempslliure.cat
facebook.com/Mestempslliure
twitter.com/Mestempslliure1
instagram.com/mestempslliure

