Casal
CASAL D’ESTIU MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ
Organitza:

Entitat Promotora

La Fundació Catalana de l’Esplai
Una opció per la qualitat i l’educació en valors
Fundesplai és la marca amb què es presenten la Fundació Catalana de
l’Esplai i les entitats que aplega. Es tracta d’una iniciativa sense afany de
lucre que treballa a favor dels infants, els joves, les famílies i el Tercer
Sector, des dels àmbits educatiu, social i mediambiental. L’actuació
global de Fundesplai l’any 2016 ha arribat a 246.023 persones.
Fundesplai, té per missió: “educar els infants i els joves en el
lleure i promoure el desenvolupament associatiu, amb
voluntat transformadora i d'inclusió social”.

El casal d’estiu
El Casal d'Estiu és una activitat educativa, una experiència social, i un espai d'aprenentatges i valors. Ofereix
als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (escola, barri,
població,...) en una època de l'any especial i plena de recursos amb l'objectiu que els infants I joves assoleixin
uns aprenentatges que els acompanyin en el seu desenvolupament com a persona a partir de les mateixes
activitats i vivències. El casal d'Estiu proposa als infants un gran ventall d’activitats de

lleure de caire educatiu amb les que gaudir l’estiu d’una forma
divertida i participativa.

Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2018

educació

famílies

Lloc de realització: Escola Pompeu Fabra

Inici del casal: 25/06/2018
Finalització: 31/08/2018

valors

Inscripcions: per quinzenes
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 13h, de 9 a
15,30h i de 9 a 19.30h/dissabtes de 10 a 13h
Participants: de P3 a 6è

activitats

Monitors/es

Les emocions

Durant aquest casal d’estiu, volem endinsar-nos, en cadascuna de les quinzenes, en
algunes de les llegendes més representatives de l’Alt Empordà. Volem que els infants
coneguin les llegendes en profunditat i que empatitzin amb els seus personatges. A
través d’aquesta empatia podran reflexionar i crear noves versions de les llegendes per
ajudar a ser més feliços i lliures a tots els personatges. Aquest Centre d’interès també
ens ajudarà a conèixer el nostre propi territori i el seu entorn més proper.
1r torn del 25 al 30 de juny
La llegenda del Castell
Quermançó
1r torn del 2 al 14 de juliol
La llegenda de cala la Fosca
2n torn del 16 al 31 de juliol
La llegenda del cau del llop

de

3r torn de l’1 al 14 d’agost
La llegenda de la tela tallada que sempre
conservava la llargada original

4t torn del 16 al 31 d’agost
Qui va robar l’or de l’Abat?

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PER INFANTS DE 3 A 5 ANYS

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PER INFANTS 6 a 12 anys

Activitats a concretar
•

1 sortida quinzenal a la platja

•

Acampada 2 dies 1 nit pel grup de petits

•

1 Acampada 3 dies 2 nits pel grup de mitjans i grans

•

Trobada entre casals a Figueres

•

Sortides per l’entorn proper

•

I d’altres sorpreses...

Què cal portar ?
CADA DIA

1. Esmorzar
saludable i sostenible
(evitant l’ús de paper
d’alumini).

2. Calçat lligat i
còmode
3. Roba que es pugui
embrutar
4. Protecció solar
posada des de casa
5. Gorra
6. Ampolleta d’aigua
o cantimplora
7. Banyador, xancles
i tovallola

DIES DE SORTIDA
1. Gorra.
2. Cantimplora amb aigua.
3. Dinar
4. Esmorzar
5. Calçat còmode
6. Protecció solar posada des
de casa
6. Samarreta del Casal
posada de casa

DIES DE SORTIDES
AMB AIGUA
(cal sumar aquest material a
l’anterior)
1. Xancles
2. Banyador
4. Tovallola
5. Recanvi de roba
interior
6. Braçalets si s’escau

P3: Una muda
sencera de recanvi

Si us plau...tot marcat amb el nom i cognoms!

QÜESTIONS PRÀCTIQUES
• Els nens/es han de venir esmorzats de casa. Al casal cal que duguin un petit entrepà
adequat a la seva edat.
• Cal marcar amb nom i cognom tot el material que els nens/es duguin al Casal.
• Si el vostre fill/a ha de marxar amb algú que no sigui qui habitualment el recull, haurà
de dur una nota signada pels pares amb el DNI de la persona que el vindrà a recollir.
• Aprofiteu l’hora de marxar per comentar com ha anat el dia amb el monitor/a.
• Evitem el subministrament de medicaments durant el Casal. En cas necessari, caldrà
dur una nota signada pel metge, i l’autorització signada pels pares.
• Els nens/es de P3 han de dur una muda complerta el primer dia del Casal. Si es fes
servir us la donaríem per reposar-la. Aquesta es retornarà el darrer dia de casal
• Els nens/es han de dur roba i calçat còmode que es pugui embrutar.
• Hi haurà un taulell d’anuncis a la porta del casal amb les programacions quinzenals,
material...

Més informació: Sergi Trinidad
(en horari de casal)
estiu025@fundesplai.org
673789798

Moltes gràcies
per la vostra atenció

