Organitza

Casal d’estiu Teià 2018
Els grans eixos del Casal:
-

Visió holística. Tenir una mirada cap a l’infant des de l'amplitud de tot el seu ésser.

-

Autonomia i iniciativa. Afavorir l’autonomia i l’empoderament dels infants.

-

Inclusió i coeducació. Donar l'oportunitat de créixer conjuntament compartint experiències i
situacions d’aprenentatge, i ser conscients de la singularitat de cadascuna de les persones.

-

Fraternitat i solidaritat. Que infants i joves descobreixin l’esforç i el plaer de pertànyer a un
col·lectiu.

-

Educació emocional. Treballar en la identificació i gestió emocional per afavorir el creixement
integral dels nens i nenes.

-

Il·lusió. Que els infants desitgin assumir nous reptes engrescadors de forma activa.

-

Cooperació. Entenem aquesta com una eina més de transformació de la societat.

-

Sostenibilitat i medi ambient. Posar la mirada en un canvi de paradigma d’aprofitament dels
recursos naturals i de relació amb l’entorn.

-

Pau i la No-violència. Construir la pau és un repte col·lectiu en el qual tots i totes hem de
participar.
Aquests grans eixos expressen una orientació genèrica en el treball educatiu.

Centre d’interès.
Les activitats proposades giren en torn a un eix d’animació, que té com a centre aconseguir la volta
al món amb 25 dies amb mitjans sostenibles. Mil i una aventura ens esperen per aconseguir el nostre
repte, però compte, en aquest viatge no estem sols, doncs no ens ho posaran fàcil per aconseguir el
repte. Amb aquest centre d’interès aprendrem trets característics de cada regió i cultura. Les
músiques d’arreu tindran un paper destacat. Cada setmana tindrem la visita de diferents persones
natives de l zona que visitarem que ens ajudaran a descobrir els seus menjar, les seves danses, ...
Amb aquest centre d’interès volem aconseguir que totes les persones que hi participen facin un
viatge màgic i per això, les ambientacions i els personatges tindran un paper clau per fer-nos volar
amb ells.
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AMBIENTACIONS PER SETMANES I SORTIDES:
Del 25 al 29 de juny : Excursió Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.
Preparem el viatge.
No podem marxar sense fer una miqueta de previsió i preparació. La Selva ha decidit convidar
a la Balbina, una viatgera molt experimentat que ens ensenyarà moltes tècniques de viatge
com orientació, supervivència, expressió i comunicació, etc.
Del 2 al 6 de juliol : Excursió al Castell de Ciuró.
Primer destí, la Capadòcia.
Controlar els vents i aconseguir aterrar a la Capadòcia no serà fàcil, doncs la geologia de la regió no
és la més indicada. Els vents ha separat es globus i no trobem la resta de l’expedició. Haurem
d’aconseguir que ens ajudin els habitants d’un llogaret.

Del 9 al 13 de juliol: Excursió al Parc de l’Arborètum de Santa Maria de Palautordera.
Índia i Nepal , Shanti, Shanti...
No per anar més ràpid arribarem més lluny, ni el camí més curt és el més ràpid. A l’Himàlaia tenim
un greu problema, doncs l’alçada no ens permetrà arribar on volem, els temps se’ns tira al damunt
i les presses truquen a la porta.

Del 17 al 21 de juliol: Somni d’una nit d’estiu. Nit al casal.
Indonèsia, lloc d’illes i dracs.
Illes i dracs ens acompanyaran en el nostre viatge. Haurem d’aprendre a navegar i a conèixer la
seva riquesa cultura i de biodiversitat si volem tenir possibilitat de seguir al nostre ruta sense
perdre’ns, doncs les seves 17,500 illes poden ser un laberint difícil de superar i la seva fauna amb
els dracs com a principals icones podran fer-nos que la por ens venci.

Del 23 al 27 de juliol: Excursió al Parc de Francesc Macià.
Austràlia, un lloc per perdre’s on tot té un color especial.
Cada cop les forces són més escasses i Austràlia no ens ho posarà fàcil, però la recompensa serà
màgica. La manca d’enteniment amb els aborígens ens portarà algun problema que haurem de
resoldre si volem aconseguir el repte.
Cada cop queda menys temps pel dia assenyalat i els imprevistos del camí ens han endarrerit una
mica. Serem capaços d’arribar a destí el dia previst? Tenim a la gent esperant, no podem fallar!
Adoni serà la persona que farà d’enllaç entre els aborígens i nosaltres. Els aborígens ens ensenyaran
que el més important no és arribar al destí, sinó gaudir durant tot el camí.
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EXEMPLE DE SETMANA:
A continuació us adjuntem un exemple de setmana tipus on esmentem les activitats que es farien. Dins
d’aquest especifiquem els dies de piscina i platja per grups, com també el dia de les sortides.
setmana
Matí
Tarda

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Jocs
de
coneixença,
ambientació i
piscina
Creem
el
nostre
personatge

Les
portes
secretes i jocs
d’aigua

El Cos ens
parla i piscina

Dijous

Divendres
La Lupa d’en
Sherlock
i
piscina

Sortida
El misteri de
les mil cares

Taller

Imprevistos al
teatre

Organització Horària:
Detallem l’horari base del casal:












08’00-09’00 hores
09’00-09’15 hores
09’15-09’45 hores
09’45-10’45 hores
10’45-11’30 hores
11’30-12’45 hores
12’45-13’00 hores
13’00-15’00 hores
15’00-15’15 hores
15,15-16’45 hores
16’45-17’00 hores

Acollida matinal
Arribada dels infants al Casal.
Jocs matinals.
Primera part de l’activitat de matí.
Estona de temps lliure i esmorzar.
Jocs d’aigua.
Recollir, preparar per marxar o preparar-se pel menjador.
Dinar i joc lliure.
Arribada i sortida dels infants al Casal.
Activitat de tarda.
Recollir i comiat dels infants.

Horari del Somni d’una nit d’estiu:
Aquest dia el Casal tancarà a les 15 hores i obrirà de nou a les 19 hores per passar la nit i quedar-se així
fins l’ endemà en l’ horari habitual.
Entrades i sortides:
Hores d’entrada:
 De 8:00h.
 De 9:00h.
 De 15:00h.

Hores de sortida:
 A les 13:00h.
 A les 15:00h.
 A les 17:00h.

- Si algun participant ha de marxar abans o més tard de l’hora prevista ha de notificar-ho per escrit al
responsable de grup o al director/a del casal.
- Cal autorització per escrit si ve a buscar el vostre fill algú que no ho fa habitualment.
Què cal dur: a continuació us detallem el material que caldrà que porti el seu fill/a durant el casal:
Tots els dies: roba i calçat còmode i esmorzar. Es recomana no dur brioxeria industrial ni begudes amb
gas, és més saludable menjar entrepans i/o fruita i beure aigua.
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Dilluns: una muda d’emergència per aquells infants que sigui necessari. Aquesta es quedarà durant la
setmana.
Els participants del grup de petits hauran de dur l’esmorzar dins d’una bossa marcada amb el nom.
Els dilluns cal dur el “pac d’aigua” :
-

De 1r fis a 6è de primària; motxilla amb el banyador, xancleta lligada, gorra, tovallola i crema solar.
Aquesta es quedarà al casal i els divendres us la retornarem.

-

P3,P4 i P5; motxilla amb xancleta lligada, gorra, tovallola i crema solar. Aquesta es quedarà al casal
i els divendres us la retornarem. Dilluns, dimarts, dimecres i divendres hauran de venir amb el
banyador posat.

Els dijous seran els dies d’excursió.
Samarreta del casal posada (l’entregarem el primer dia), calçat esportiu, esmorzar, dinar*,
ampolla d’aigua, crema protectora i gorra.
*Els nens i nenes que es queden a dinar al casal, se’ls hi donarà pícnic.
Altres:
- El dia de la sortida no quedarà ningú al casal, així doncs si decidim que el nostre fill/a no participi de la
sortida s’haurà de quedar a casa.
- No es pot dur: llaminadures, aparells reproductors de música o similars, consoles de videojocs, diners,
telèfon mòbil...
- L’organització del casal no es farà càrrec de la pèrdua d’objectes per part del participant.
- Els objectes perduts es guardaran fins el dia 14 de setembre.
- Si hem de donar alguna medicació, és imprescindible portar la pauta o recepta mèdica i el full
d’autorització signat per la família. El medicament ha d’anar marcat amb el nom, cognom i l’hora de la
presa, amb la dosi exacta dins d’un flascó o xeringa.
- Recordeu portar tota la roba marcada amb nom i cognoms, en un lloc ben visible.

- Totes les notificacions han de ser per escrit.
- Així mateix esperem la vostra assistència a la festa de cloenda del Casal d’Estiu que tindrà lloc el dia 27
de juliol al Casal a les 16:00 hores. Tots junts compartirem un munt d’experiències i sorpreses.
Brúixola i la Regidoria d’Educació restem a la vostra disposició per a informar-vos sobre qualsevol dubte
o consulta que tingueu durant el casal d’estiu, posant-vos en contacte amb nosaltres als números de
telèfon que es detallen al final del full.
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Autoritzacions:
AUTORITZACIÓ DE COMUNICACIÓ PER WHATSAPP
Jo__________________________________________, amb DNI número____________________________
mare/pare/tutor legal de ___________________________________________ autoritzo l’organització del Casal
d’estiu de Teià 2018, a ser comunicat en el núm. de telèfon_________________________ per mitja de l’aplicació
WhatsApp.
En virtut d la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que les dades personals seran
incloses als fitxers informatitzats de titularitat de Brúixola Activitats i Lleure.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
En /Na:_____________________________________ amb DNI___________________________ com a
pare/mare tutor/a del nen/a___________________________________________ Sol·licito que li sigui
administrada
la
següent
medicació:
Producte:________________________________________________________
Dosi:___________________________________________________________
Horari:__________________________________________________________
Des
de
el
dia___________________________ fins al dia __________________
 Assumeixo la responsabilitat dels efectes que aquesta medicació pugui ocasionar.
 Cal adjunta la pauta de control del metge.
 És imprescindible que a l’envàs del medicament s’indiqui el nom del participant, l’hora de
l’administració i la dosi.
Signatura i data:

AUTORITZACIÓ PER A LA SORTIDA DEL CASAL
En /Na:_____________________________________ amb DNI___________________________ com a
pare/mare tutor/a del nen/a___________________________________________ autoritzo a que el meu
fill/a marxi del casal amb _________________________________________________________ (nom de
la persona amb el que marxarà el participant) amb DNI________________________________________
Signatura i data:
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