Estiu 2021
D el 23 de juny al 30 de juliol
D el 30 d’agost al 10 de setembre
D e 3 a 5 anys
D e 8’00 a 15’00 hores

A SUMMER IN AFRICA
L E T ’S G O O N A S A FA R I !
Vols fer d'explorador o exploradora i vols
venir amb nosaltres a la recerca d'aventures
per Àfrica? Doncs t'esperem aquest estiu al
Casal Familiar Veurem paisatges meravellosos,
animals salvatges, tribus africanes... i també
farem parades per banyar-nos, ballar, jugar... i
tot en anglès!!!

C. Antoni Soler i Hospital, 2
08232 Viladecavalls
93 734 10 11 – 682 686 991
casalfamiliar@casalfamiliar.com
www.casalfamiliar.com

www.organitza.net
activitats@organitza.net
663 850 880

LA NOSTRA PROPOSTA
•Us proposem una estructura on
barrejarem activitats d’aprenentatge sobre
el continent africà, la zona de Tanzània i
Kenya, a través d’una història figurada, la
de la Zalira, combinades amb la nostra
bateria d’experiments, anglès bàsic per a
totes les edats i activitats lúdiques que ens
permetran jugar, ballar, teatralitzar i gaudir
del temps d’estiu. A més contactarem amb
la robòtica, tindrem piscina i jocs aquàtics i
sortides molt atractives.
• Aplicarem tots els protocols i
recomanacions que ens arriben des de les
diferents institucions per tal de pal·liar els
riscos d’infecció. Volem treballar de
manera segura i això val tant per tothom
que s’hi inscrigui com pels monitors
responsables de les activitats.

OBJECTIUS
Aprendre valors, el respecte, la solidaritat, la valentia, la
igualtat, la participació, les diferències entre cultures, el
treball en equip.
Viatjarem, a una suposada Kenya-Tanzània, en un sentit físic figurat
però amb la toponímia, les tribus habitants i l’entorn veraç.

Conjugarem activitats d’aprenentatge amb activitats de
lleure i recreació.
Potenciar el treball emocional de la canalla per donar
màxima normalitat a les seves vides.

MODEL DE SETMANA
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8’00 a 9

ACOLLIDA

ACOLLIDA

ACOLLIDA

ACOLLIDA

ACOLLIDA

9,10 a 9,30

JOC DE BENVINGUDA

JOC DE BENVINGUDA

JOC DE BENVINGUDA

JOC DE BENVINGUDA

9,40 a 10,30

EXPERIMENTA /
MANUALITAT

EXPERIMENTA /
MANUALITAT

EXPERIMENTA /
MANUALITAT

EXPERIMENTA /
MANUALITAT

10,35 a 11,00

ESMORZEM

ESMORZEM

ESMORZEM

ESMORZEM

11,05 a 11,55

EXPRESSIÓ, BALL,
TALLER,ESPORTS

EXPRESSIÓ, BALL,
TALLER,ESPORTS

EXPRESSIÓ, BALL,
TALLER,ESPORTS

EXPRESSIÓ, BALL,
TALLER,ESPORTS

12,00 a 12,50

ACTIVITAT AQUÀTICA

13,05 a 14,55

S
O
R
T
I
D

ACTIVITAT AQUÀTICA

ACTIVITAT AQUÀTICA

ACTIVITAT AQUÀTICA

DINAR i ACTIVITAT
DE BAIXA

DINAR i ACTIVITAT
DE BAIXA

DINAR i ACTIVITAT
DE BAIXA

DINAR i ACTIVITAT
DE BAIXA

INTENSITAT

INTENSITAT

INTENSITAT

INTENSITAT

ACTIVITATS D’APRENENTATGE
Els experiments
Tot un llistat d’experiments adaptats a les edats dels participants per poder. Desenvolupar l’enginy, la
descoberta, la reflexió i la posada en comú. (Bombolles de color, l’activitat volcànica, ball de les llenties...)
La llengua anglesa
Reforçarem aquesta tercera llengua però no ho farem donant un sentit estrictament acadèmic, volem que
l’anglès sigui la nostra eina per poder fer algunes de les activitats previstes , potenciant molt la conversa.
SORTIDES
Per l’entorn.
Fundació Mona (Dimecres 7 de juliol de 2021)
El Cim de les Àligues ( Dimarts 20 de juliol de 2021 )
PISCINA
Cal portar banyador, tovallola o barnús, xancles, protector solar). Si porten el banyador des de casa,
recordeu-vos de posar la muda interior. També una ampolleta amb aigua, T
RECOMANACIONS: Recordeu que cada dia heu de portar esmorzar i una ampolla d’aigua (nom).
Mascareta (en els alumnes d’infantil no és obligatori)
CADA DIA HAURAN DE PORTAR BANYADOR TOVALLOLA I XANCLETES

ELS PREUS PER SETMANES
Enguany les quotes dels Casals estaran molt condicionades als diferents protocols que es marquin des de les institucions. Encara hi ha força dubtes respecte
com quedaran finalment les ràtios de nens i monitors, les formacions especialitzades d’alguns dels monitors, el tipus de sortida que es podran fer, les mesures
de desinfecció i neteja que caldrà aplicar, la forma d’utilitzar les piscines, espais de menjador, etc. En aquest sentit encara hi ha força qüestions que no estan
resoltes. Ens hem atrevit a fer una estructura de preus condicionada a les últimes decisions de les institucions.

Aquesta matriu es provisional a l’espera de conèixer els protocols definitius de ràtios, espais, sortides i recomanacions en la mobilitat interna dels casals.

