ORGANITZA

Casal d’estiu FAKALÓ 2015
1.- “En Càustic i el Túnel esbojarral del temps”
En Càustic és un inventor molt peculiar i el seu darrer invent és un túnel del temps que connecta amb
diferents èpoques de la història. Cada setmana engegarem el túnel i d’aquest en sortirà un personatge
que ens farà experimentar amb jocs, danses, materials de l’època... i ens durà un encàrrec molt
important.
-

AMBIENTACIONS PER SETMANES I SORTIDES:

Setmanes
Del 6 al 10 de juliol
Del 13 al 17 de juliol
Del 20 al 24 de juliol
Del 27 al 31 de juliol
-

Ambientació
En Càustic i la visita de l’Hunka
L’Aurora una noi molt especial
Apòfis l’arquitecte
L’emperador August Picus

Excursió
Parc del Montnegre i el Corredor
Castell de El Pinatar
Parc de la Creueta del Coll
Parc de Francesc Macià

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

Jocs de
coneixença,
ambientació
d’inici de
setmana i jocs
d’aigua

Les portes
secretes del
teatre
Piscina amb
de P3 i P4
Platja amb 2n,
3r i 4t
El misteri de
les mil cares

Creem el
nostre
personatge

Dimecres

Dijous

El Cos ens
parla
Sortida

Taller

Divendres
La Lupa d’en
Sherlock
Holmes
Piscina amb
P5 i 1r

Imprevistos al
teatre

2.- Horari
- L’entrada i sortida del Casal es realitzarà per la porta d’accés al pati.
- L’entrada serà: a les 8:00h (servei de Bon Matí), a les 9:00h i a les 15’00h.
- La sortida serà a les 13:00h i a les 17:00h. excepte els dies de piscina que serà a les 13:15 hores.
- 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.
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3.- MATERIAL QUE CAL PORTAR: a continuació us detallem el material que caldrà que porti el seu fill/a
durant el casal:
-

Tots els dies: gorra, roba i calçat còmode, bossa amb muda de recanvi (P3 i P4) i esmorzar. Es
recomana no dur brioxeria industrial ni begudes amb gas, és més saludable entrepans i beure
aigua o sucs.

Els participants del grup de petits hauran de dur l’esmorzar dins d’una bossa marcada amb el nom.
-

-

Tots es dilluns: “motxilla d’aigua” que es quedarà tota la setmana al casal i s’entregarà el
divendres.

Motxilla d’aigua: banyador, xancletes lligades, tovallola i crema protectora.
Dies de Piscina: banyador per nedar, sabatilles de bany (específiques per la piscina), casquet de
bany, tovallola, crema protectora i gorra.
Dies de platja : banyador, crema protectora, sabatilles de bany lligades, tovallola, crema
protectora i gorra.
Dies d’excursió: Samarreta del casal posada (us 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.

- 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 de valor per part del participant.
- 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 31
de juliol al Casal a les 16:30 hores. Tots junts compartirem un munt d’experiències i sorpreses.
Brúixola i la Regidoria d’Infància 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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