CASAL D’ESTIU 2018, PRIMÀRIA i ESO

DURADA: Aquest any el casal d’estiu començarà el dia 25 de Juny de 2018 i
acabarà el dia 20 de juliol de 2018.
HORARI: L’horari serà de 9,00 a 13,00 hores al matí i de 15,00 a 17,00 hores a
la tarda.
S’oferirà servei de permanències de 8 a 8:45 del matí (inclòs al preu del
casal).
NORMES BÀSIQUES:
1. Les entrades i sortides les farem per la porta del carrer República
Argentina (porta d’EP)
2. Us preguem la màxima puntualitat per tal que les activitats es puguin
realitzar puntualment i no destorbar el funcionament del casal.
3. Els nens hauran de portar roba adequada a l’activitat que realitzaran
aquell dia.
4. Han de portar la crema solar posada des de casa tot i que, a l’escola, els
hi anirem posant.
5. És obligatori portar gorra tots els dies.
6. Els nens/es que necessitin l’administració de qualsevol medicament
hauran de fer arribar l’autorització dels pares i la recepta mèdica
7. És important que portin el full d’inscripció ben omplert, ja que en
aquest surten al·lèrgies, autoritzacions...
8. Cal dur tota la roba ben marcada en un lloc visible, per tal d’evitar que
es pugui perdre.
9. Els nois/es que marxin sols cap a casa hauran de portar una autorització
específica.
10. A les 13:10 portem als nois/es que no els han vingut a buscar a
secretaria
11. Al full d’inscripció haureu de posar la talla de samarreta del vostre fill/a.
Si no entregueu el full dintre de les dates d’inscripció estipulades, és
possible que no quedin més samarretes o que la talla no es
correspongui amb la demanada.

CASAL D’ESTIU 2018, PRIMÀRIA i ESO

OBJECTIUS:
1. Treballar els valors associats a la pràctica de l’esport i/o diferents
activitats
2. Passar-s’ho bé tot gaudint de l’esport col·lectiu
3. Dedicar una estona diària al treball personal.
4. Treballar el sentit de grup basant-se en el sistema preventiu de Don
Bosco.
5. Potenciar l’autonomia i els hàbits higiènics en totes les activitats.
6. Respectar als companys, als monitors i al material
MODALITATS:
-

Fútbol

- Bàsquet

- Balls

- Multijocs

FUNCIONAMENT:
08:00 – 08:45  Permanències
08:55 – 09:00  Obrim portes
09:00 – 10:30  Hora d’estudi // llibre d’estiu
10:30 – 11:00  Esbarjo
11:00 – 13:00  Activitat
SORTIDES I ACTIVITATS:
Un cop per setmana: sortida a la platja (matí)
Dijous 19 de juliol: Sortida a Illa Fantasia (tot el dia)
(I l’últim dia de casal, 20 de juliol, farem un pica-pica)
Recordeu reservar la samarreta del casal només per les sortides.
PERSONES RESPONSABLES:
•

DIRECTOR: LLUÍS TARAZON (lluis.tarazon@salesians.cat)

•

COORDINADORA EP-ESO: MARIA LOBO (maria.lobo@salesians.cat)

•

COORDINADORA INFANTIL: MARINA TREPAT
(marina.trepat7@gmail.com)

