DOSSIER INFORMATIU

DEL 23 DE JUNY AL 13 D’AGOST I DEL 30
D’AGOST AL 10 DE SETEMBRE DE 2021
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EL CASAL
Sorgeix de la idea d’oferir una sèrie d'activitats que van més enllà del servei i donar
resposta a les necessitats de les famílies en aquest període de les vacances escolars,
posant a disposició dels nens i nenes un espai per tal de seguir desenvolupant-se i
créixer de manera integral com a persones.
Volem aconseguir que el lleure sigui un espai complementari per a seguir aprenent
treballant a través de metodologies qualitatives i amb atencions individualitzades per tal
de guiar cada persona segons les seves característiques, capacitats i necessitats tant a
nivell cognitiu, procedimental i motriu com a nivell actitudinal. Per aconseguir aquest
camí, ens proposem tractar amb i mitjançant tot d'elements necessaris per a un bon
desenvolupament personal i social dels infants a través d'activitats educatives, lúdiques
i d'oci.
Així doncs, el principal objectiu i finalitat d'aquesta activitat és que els infants aprenguin
i desenvolupin diferents habilitats a través d'activitat de diferents àmbits: de la relació
amb el medi natural, els jocs i l'esport, activitats manuals, corporals i expressives,
activitats musicals.

TEMPORITZACIÓ
El Casal d'estiu d'aquest any 2021 tindrà una seqüenciació de 10 torns, compresos entre
el 23 de juny i el 13 d’agost (ambdós inclosos) i el 30 d’agost i el 10 de setembre (ambdós
inclosos).
•

Torn 1: del 23 al 25 de juny.

•

Torn 2: del 28 de juny al 2 de juliol.

•

Torn 3: del 5 al 9 de juliol.

•

Torn 4: del 12 al 16 de juliol.

•

Torn 5: del 19 al 23 de juliol.

•

Torn 6: del 26 al 30 de juliol.

•

Torn 7: del 2 al 6 d’agost.

•

Torn 8: del 9 al 13 d’agost.

•

Torn 9: del 30 d’agost al 3 de setembre.

•

Torn 10: del 6 al 10 de setembre.
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HORARIS
Amb l’objectiu de poder arribar a les màximes necessitats de cada família, posem a la
vostra disposició tot un ventall de comoditats per tal de que pugueu triar l’horari que més
s’ajusti a vosaltres i a la canalla.

ACTIVITATS PROPOSADES

- Esports: Activitats merament esportives orientades cap els esports col·lectius i
individuals més comuns en la societats i d'arreu del món, tals com: Pàdel, Futbol,
Bàsquet, Bàdminton, Rugby, etc.
- Jocs: Activitats que permeten treballar la participació, el treball en equip, la
psicomotricitat, les normes, la coeducació dels grups i la nostra cultura més immediata.
- Dinàmiques grupals: Activitats potenciadores de sociabilitat, cooperació, coneixença
i afectivitat.
- Piscina: Desenvolupament i millora de les diferents capacitats i habilitats aquàtiques i
de la natació. I pels més grans, també, facilitació del perfeccionament dels diferents
estils de natació (crol, esquena i braça).
- Jocs d'aigua: Caracteritzen les activitats d’estiu pel seu component refrescant, lúdic i
motivant.
- Arts marcials: Activitat que es realitza des d’un punt de vista pedagògic i a través del
qual es busca que el/la nen/a desenvolupi la confiança en sí mateix/a, el respecte i
l’autocontrol. També es treballa per a què guanyi capacitat de presa de consciència del
cos i de l’entorn, a través d’exercicis psicomotrius, estiraments, circuits, jocs i de les
tècniques pròpies de les arts marcials (Taekwondo, Karate, Boxa, Capoeira), com són
combinacions de punys i cames i tècniques de defensa personal
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- Dansa: Activitats que potencien l’expressió corporal, l’autoestima, la comunicació,
l'agudesa auditiva i cognitiva, etc. Tals com balls i activitats dirigides amb la base
fonamental del ritme musical.
- Tallers de manualitats: Són una eina molt important per desenvolupar l’adquisició
d’habilitats plàstiques, psicomotrius, manuals,... Potencien la creativitat i imaginació, el
reciclatge, l’autonomia personal, la psicomotricitat fina, els hàbits de neteja de l’entorn i
d’higiene personal i el fet de compartir.
- Tallers de massatges i relaxació: Activitats on es treballen diferents tècniques de
relaxació tant de la persona com de la seva estructura muscular i òssia. Aquestes
activitats són portadores de col·laboració, sociabilitats, afectivitat i relacions personals
ja que es faran sempre en col·lectivitat, tant petita (parelles) o gran (grups).
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GRUPS (poden variar en cada torn, depenent del volum de participació general dels
infants)
•

Petits: de 3 a 5 anys

•

Mitjans: de 6 a 8 anys

•

Grans: de 9 a 13 anys

SERVEIS COMPLEMENTARIS i ESPORÀDICS
Aquests serveis només estan dirigits a tots aquells infants inscrits en el torn en el que
es desitgi realitzar el servei.

•

Acollida matinal de 8:30 a 9h: servei pre-Casal per cobrir les necessitats de
les famílies que ho precisin. El preu és de 10 € per tota la setmana o de 3 € per
dia esporàdic. Per obrir el grup es requereix un mínim de 4 nens/es.

•

Menjador de 13 a 15h: servei del dinar i el monitoratge d’aquestes 2 hores
després de la jornada de matí. El preu és de 10 €.

•

Matí de 9 a 13h: servei del monitoratge i la participació de totes les activitats
corresponents en aquesta franja horària. El preu és de18,50€ els socis del
Putxet i de 20,50€ els no socis del Putxet.

•

Tarda de 15 a 17h: servei del monitoratge i la participació de totes les activitats
corresponents en aquesta franja horària. El preu és de 10 €.
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TARIFES I PREUS

2n, 3r, 4t, 5è, 6è, 7è, Del 28 de Juny al 13 d’ Agost i del
30 d’Agost al 10 de setembre
8è, 9è i 10è
TORN
ABONAT

NO ABONAT

TOT EL

amb menjador

9-17h

158,83 €

170,36 €

DIA

sense menjador

9-13h i 15-17h

127,36 €

143,10 €

amb menjador

9-15h

123,17 €

138,90 €

sense menjador

9-13h

81,23 €

91,71 €

amb menjador

13-17h

86,47 €

96,95 €

sense menjador

15-17h

49,76 €

55,01 €

MATÍ

TARDA

1r TORN

Del 23 al 25 de Juny
ABONAT

NO ABONAT

TOT EL

amb menjador

9-17h

63,53 €

68,14 €

DIA

sense menjador

9-13h i 15-17h

50,94 €

57,24 €

amb menjador

9-15h

49,27 €

55,56 €

sense menjador

9-13h

32,49 €

36,68 €

amb menjador

13-17h

34,59 €

38,78 €

sense menjador

15-17h

19,90 €

22,00 €

MATÍ

TARDA
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MATERIAL PERSONAL REQUERIT PER NEN/A
•

Es recomana que els participants portin roba i calçat còmode per realitzar tot
tipus d'activitats esportives i lúdiques. I si la família ho creu convenient, portar la
roba marcada amb el nom.

•

Si la família ho creu necessari, els infants més petits poden portar roba de recanvi
dins d'una bossa a la motxilla.

•

Cada dia caldrà portar banyador, xancletes, casquet de bany i tovallola per
l'activitat diària de la piscina, a no ser que s'especifiqui el contrari durant la
setmana. També caldrà portar gorra i crema solar per protecció en cas de sol
lluent.

•

No es poden portar al casal: objectes tallants, MP3, ni diners ja que els nens no
tenen necessitat de comprar res durant les hores del casal. Si els més grans
disposen de mòbil o diners a la motxilla, durant el Casal no podran fer ús d'ells
tant per respecte als companys com per resultar innecessaris (a no ser que
estigui justificat l'ús del mòbil per algun tipus d'emergència o situació familiar).

•

Els dies de la sortida a l'exterior dels espais propis caldrà portar la samarreta del
Casal, a mode de reconeixement i unió grupal.

•

Per les activitats de manualitats cal que portin un estoig amb el material
necessari, com llapis, goma, maquineta, colors, etc.

•

Els participant hauran de portar una tovallola petita de mans a la motxilla per tots
aquells moments que s’hagin de netejar les mans per mantenir la desinfecció.

•

MOLT IMPORTANT, els infants hauran de portar una ampolla/cantimplora
d’aigua a la motxilla, ja que no podran beure de les fonts del centre, en cas
necessari l’equip de monitors els tornarien a omplir les ampolles.
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INSCRIPCIÓ
Aquest tràmit es farà de manera física i presencial a la recepció del centre (CEM
Putxet) mitjançant un full que registrarà la inscripció.
Les dades necessàries que caldran omplir seran:
✓ Dades personals de l'infant
✓ Contacte familiar i consentiment del responsable
✓ Setmanes i torns de participació escollits
✓ Dades d'interès (al·lèrgies, medicacions, malalties, habilitats aquàtiques de
natació).

La data d’inici de les inscripcions és el 12 d’Abril de 2021.
Si la inscripció es realitza abans del 21 de Maig de 2021 s’aplicarà un descompte del 5%.
5% de descompte addicional per germans que s’inscriguin al casal.
En cas d’anular la inscripció, es retornarà el 50% sempre i quan es comuniqui abans del 31 de Maig
de 2021, si es comunica l’ 1 de Juny de 2021 ja no es retornarà.
Una vegada iniciat el casal la data límit per inscriure un participant serà el dijous de la setmana
anterior a la desitjada, sempre i quan quedin places disponibles.
Places limitades per motius de seguretat.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al 931151990 o bé enviar un
correu a casal.putxetsport@gmail.com
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