Casal d’ Estiu lleure i esportiu Vilobí d’ Onyar 2022

La Samy és una noia del poble/ciutat que sempre ha
gaudit molt de les festes de carnestoltes. Els seus
pares ja formen part d’una colla carnavalera des de
fa molts anys i ella, de ben petita, ja els
acompanyava al ritme i causant sensació en les
desfilades per la seva mida i garbo en les
coreografies.
Ara està estudiant història a la Universitat i ho
combina amb una feina que no li podia venir més de
gust. És la dependenta de la botiga de disfresses i
està encantada enmig de tants vestits i complements.
La botiga és un supermercat d’il·lusió i fantasia,
d’aquí el seu nom. I la Samy té una gran traça per
ajudar i motivar a tots els clients i clientes que
busquen sorprendre.
Activitats: el nostre casal compta amb una gran varietat d’activitats dissenyades i
adaptades a les necessitats de cada grup d’edat.
En els grups d’educació infantil hi trobarem jocs, activitats pre-esportives
psicomotricitat, danses, hora del conte ... i en els grups de primària hi haurà més
presència d’activitats mogudes com el coneixement i pràctica d’adaptacions
jugades a esports, dinàmiques de jocs moguts, sortides amb bicicleta...
Sense oblidar les activitats comunes com els jocs d’aigua i remullada, tallers,
gimcana, intercanvi amb altres casals, sortides per l’entorn, espectacles per als
pares i una o dos excursió al mes... tot articulat a partir d’un centre d’interès
“SÚPER FANTASIA DE LA SAMY” .
I també aquest estiu a la nostra programació fem:
Google Fotos del casal a internet : a través del qual, podreu veure fotos de
tot el que fem al casal
Activities in English :Les activitats estaran organitzades per grups d’edats,
principalment 4-5 anys, 6-8 anys i 9-12 anys.
Activitats d’aigua:
Tenim previst realitzar 2 activitats d’aigua a la setmana. Una remullada i una de
jocs d’aigua. Es concretaran els dies en circulars informatives.
Sortides i excursions:
El casal per concepte és dinàmic, amb molt poques activitats a l’aula i amb
moltes activitats quotidianes al pavelló i fora del centre escolar: sortides a la
biblioteca, jocs en places, caminades, excursions en bicicleta, etc...

Casal d’ Estiu lleure i esportiu Vilobí d’ Onyar 2022
Emociona’t projecte :
En les dues tipologies de Casals, farem una sessió setmanal de dinàmiques per a
treballar les Habilitats per la Vida. Cada sessió anirà encarada a treballar una
Habilitat per la Vida.
Cada dia a l’hora de sortir de l’Activitat, es tocarà la cara que més representi
com ens hem sentit al llarg de l’activitat.
És una actuació que dona molta visibilitat al projecte :
 Millorar el clima i l’ambient dins de les activitats
d’estiu.
 Dotar
d’eines
d’autogestió
emocional,
autoconeixement i gestió de conflictes als
participants
 Treballar els hàbits saludables dins de les activitats
(l’alimentació, la salut, l’exercici físic...)
 Autoavaluació dels infants respecte la seva
percepció de l’activitat.
Servei de menjador:
El servei de càtering és a càrrec de l’empresa associada CAPGIR. Disposa d’una
cuina dissenyada per a fer una producció reduïda d’àpats escolars que permet
garantir un producte el més proper al d’una cuina in situ. On el menjar es cuina
de bon matí per arribar calent i acabat de fer. Es comença a dinar a partir d’ ¼
de dues. L’àpat es farà al menjador de l’escola. Podeu fer-ne ús de forma fix o
eventual.
Informació i atenció a les famílies:
És una prioritat la informació i l’atenció a les famílies. Diàriament podreu comentar
qualsevol aspecte del casal amb els monitors i la coordinadora. Altrament rebreu
setmanalment circulars informatives per mail (atenció als dies de jocs d’aigua i
samarreta), i altres circulars puntualment (excursions, cloenda pares, etc...),
recolzades pel whatsapp per a pares i mares.
Inscripcions: https://forms.gle/BJ21yoYYZh7rgPDr9
Modalitats, torns i lloc


Inscripció per setmanes



Torns: matí, matí + menjador, tot el dia, acollida matinal



Pavelló de Vilobí i els Delmes de Salitja

Inscripcions dels Casals: 8 de juny al 16 de juny
Participants: adreçat a nens/es de P3 a 6e. Al casal els nens/es estant agrupats
habitualment amb el seu curs escolar fins a Infantil i primària per cicles
Més Informació: xevi@totoci.net (TOTOCI)
Organitza:

Gestiona:

