CASAL ESTIU 2017

Aguilar de Segarra, Rajadell i Fonollosa

Som súper Heroïnes i Herois del reciclatge!

Dates: del 26 de juny a l’11 d’agost de 2017 i del 28 d’agost al 8 de setembre, total 9
setmanes.
Lloc: Aguilar de Segarra.
Horari: 8:30 a 13:00/ 14:30 pels que es queden a dinar.
Títol del casal : Som súper Heroïnes i Herois del reciclatge!
Eix d’animació i objectius: Aquest any tenim un doble objectiu:
1. Descobrir tots els súpers herois i heroïnes que viuen amb nosaltres. Des dels nostres
pares i mares i resta de parents propers, a totes les persones que, amb el seu ofici o
voluntariat, ajuden a que la nostra vida sigui molt millor. Els súpers herois i heroïnes
no cal que surtin a la tele... els tenim prop nostre i hem d’aprendre a descobrir-los.
2. Reciclar per despertar la consciència dels més petits. Des d’Ai, Carai! apostem per una
educació mediambiental que ajudi a sensibilitzar, tant a infants com adults, per
ensenyar a cuidar tant el nostre entorn més pròxim, com el meravellós planeta en el
que vivim. Si des del Casal d’Estiu 2017, jugant, creant i reciclant, podem sembrar una
llavor, en tots els nostres infants, de respecte pel nostre entorn, estarem molt
satisfets/es. El reciclatge és quelcom que duem innat als nostres gens, sempre hem
reciclat de forma espontània a la nostra vida quotidiana, fent menjar amb allò que ens
ha sobrat del dinar, decorant la casa, reutilitzant roba, fent joguines,...
Temes transversals a totes les dinàmiques: la gestió de les emocions, la creativitat, els hàbits
alimentaris saludables.
Metodologia: combinar activitats esportives, lúdiques, artístiques i l’anglès com a idioma
de joc.
Organització de l’espai: Com aquests darrers anys, dividirem d’espai per racons, permetent i
facilitant el joc lliure: Racó de les joguines, de les disfresses, del maquillatge, de la lectura,
del joc de taula, del ball i de les manualitats.
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Horari general:
8:30 a 9:15 arribada i joc lliure.
9:15 a 10:30 Primera activitat
10:30 a 11:00 esmorzar
11:00 a 11:30 segona activitat
11:30 a 11:45 canviar-se i anar a la piscina
12:45 tornar cal al casal
13:00 Recollida dels nens/es que no es queden a dinar
14:30 Recollida dels nens/es que es queden a dinar
Realització de les activitats:
1a setmana: reciclem cartró 2a setmana: reciclem vidre 3a setmana: reciclem roba
4a setmana: reciclem paper 5a setmana: reciclem llaunes 6a setmana: reciclem fusta
7a setmana: reciclem ferro 8a setmana: reciclem ampolles de plàstic
9a setmana: reciclem combinant-ho tot!
Sortida en bicis: dijous dia 6 de juliol i 3 d’agost.
Sortida amb el casal de Canet de Fals: dijous dia 13 de juliol al Pantà de Sant Ponç.
Sortida a fer una gimcana l’església de St. Andreu: dijous 20 de juliol i 10 d’agost.
Acampada: dijous 27 de juliol i 7 de setembre.

Quotes inscripció:
1r fill/a
Quota
setmanal
9 setmanes, tot
el casal
A partir de
4 setmanes

40 €

Següents
fills/es
35 €

270 €

260 €

35 €

33 €

Compte d’ingrés bancari: Banc Sabadell
ES39-0081-1891-6400-0107-9914
Anoteu el nom i cognoms de l’infant i el lloc on es
fa el casal. Exemple: Raimon Camps- Aguilar.

La inscripció finalitza el 16 juny 2017

Família nombrosa:
5% de descompte sobre el preu final

Per a qualsevol aclariment resto a la vostra disposició.

Maria Navarrete i Fa
Presidenta d’Ai, Carai! 8 de maig de 2017
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