Organitza

Casal d’estiu FAKALÓ 2016
Els cinc grans eixos del casal:

-

Autonomia i iniciativa. Afavorir l’autonomia del nen/a.
Inclusió. Oferir a tots els infants altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves
característiques, necessitats o discapacitats i l'oportunitat de créixer conjuntament compartint
experiències i situacions d’aprenentatge.

-

Solidaritat. Que descobreixin l’esforç i el plaer de pertànyer a un col·lectiu.
Felicitat. Que aprenguin a ser feliços, a fer feliços als altres i a obtenir plaer, a partir de
l’esforç i la superació personal, a partir d’experiències vitals, senzilles i intenses.
Il·lusió. Que desitgin contribuir i esforçar-se a millorar el que els envolta.
Aquests cinc grans eixos expressen una orientació genèrica en el treball educatiu que
realitzem diàriament des de Brúixola i d’aquí en surten els objectius generals i específics que
treballem en les nostres accions educatives.

Centre d’interès.
- Les activitats proposades giren en torn a un eix d’animació, que té com a centre un llibre de
llegendes gegant i un ebook. De dins del llibre sortiran personatges fantàstics que ens
explicaran a nosaltres i a l’ebook contes i llegendes que ens transportaran a un món de
màgia, fantasia i il·lusió. Els personatges d’aquests contes i llegendes conjuntament amb el
llibre i l’ebook ens tindran preparades un munt de sorpreses i aventures fantàstiques.
AMBIENTACIONS PER SETMANES I SORTIDES:
Del 4 al 8 de juliol : Excursió a la casa de colònies El Pinatar.
La visita de la Veu i l’Evi.
Gràcies al bon ambient que es va respirar l’any passat en aquest casal, la Veu i L’Evi
(l’ebook), ens han seleccionat per ajudar-los en una tasca molt i molt important. La Veu i
l’Evi encara tenen alguns dubtes i es volen assegura que som les persones adients per
aquesta tasca i és per això és que ens han preparat un seguit de jocs i proves per veure les
nostres capacitats i si les superem buscar l’amagatall del llibre.
Ho aconseguirem!!!

Del 11 al 15 de juliol: Excursió riera i masia El Pol.
En Llegendum ens explica la Llegenda de les encantades.
Temps era temps , quan pels cims del castell de Montsoriu galopaven centaures i faunes , i
per les valls i els rierols nimfes i dríades jugaven...
Les fades, nimfes i centaures ens explicaran jocs, danses tradicionals...
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Del 18 al 22 de juliol: Excursió al Parc d’Hortsavinyà.
Una noia molt bonica...
A Teià una noia molt bonica, Maria, una pubilla d’una de les cases de pagès principals del
poble. La seva bellesa es va fer famosa més enllà de la vila fins arriba a oïdes d’un pirata
procedent d’Aràbia, descendent de Hassan. Va venir amb intenció de raptar la pubilla al
sortir de missa. Al sortir de missa va ser raptada i van dirigir-se cap al seu vaixell passant per
un torrent. En Martí, veí de Teià es van assabentar i va anar a buscar ajuda amb la intenció
de salvar-la.
El torrent per on va passar el pirata s’anomenà “Torrent de Hassan” i ben aviat, per mofa del
pirata l’anomenaren “Torrent

Del 25 al 29 de juliol: Excursió al parc de Francesc Macià.
Càmera i acció. Què farem què direm!!!
Ja queda poc per gravar les llegendes i queda molta feina per fer. Arribarem a temps?
N’Evi ens vindrà a veure amb un canut i al obrir el canut....
-Què farem, què direm!!! Els minairons han arribat al Casal. El minairons necessiten estar
sempre enfeinats, si no, comencen a fer entremaliadures. Serà la nostre salvació o tot el
contrari?

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.
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Organització Horària:
Detallem l’horari base del casal:








08’00-09’00 hores Acollida matinal
09’00-09’15 hores Arribada dels nens al Casal. Es revisa els nens que falten.
09’15-09’45 hores Jocs matinals.
09’45-10’45 hores Primera part de l’activitat de matí.
10’45-11’30 hores Estona de temps lliure i esmorzar.
11’30-12’45 hores Segona part de l’activitat i/o jocs d’aigua.
12’45-13’00 hores Recollir, preparar per marxar o preparar-se pel menjador.
13’00 hores Rentar mans i parar la taula.
13’30 hores Dinar.
14’15 hores Racons de creixement.
14’ 45 hores, recollir i preparar-se per la tarda.
 15’00-15’15 hores Arribada dels nens al Casal. Es revisa els nens que falten.
 15,15-16’45 hores Activitat de tarda.
 16’45-17’00 hores Recollir el material, l’espai i netejar. Comiat del nens.
Entrades i sortides:
Totes les entrades i les sortides les farem pel C/ Ramon i Cajal 11.
- Hores d’entrada:
 De 8:00h a 9:00hores.
 De 9:00h a 9:10 hores.
- Hores de sortida:
 A les 13:00h.
 A les 15:00h.
 A les 17:00h.
- Els dies de piscina les sortides sortiran a les 13:10 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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Què cal dur: 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.
Piscina: els participants de p3, p4, p5 i 1r aniran un dia per setmana a la piscina municipal.
Banyador per nedar, sabatilles de bany (específiques per la piscina), casquet de bany, tovallola,
crema protectora i gorra.
 P3 i p4, aniran a la piscina els dimarts.
 P5 i 1r, aniran a la piscina els divendres.
Dies de platja : els participant de 2n, 3r i 4t aniran els dimarts a la 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.

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 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 29
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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Autoritzacions:
AUTORITZACIÓ DE COMUNICACIÓ PER WHATSAPP
Jo__________________________________________, amb DNI número____________________________
autoritzo l’organització del Casal d’estiu de Masnou 2016, 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
En /Na:_____________________________________ amb DNI___________________________ com a
pare/mare tutor/a del nen/a___________________________________________ autoritzo a que el meu
fill_____________________________________________________ marxi del casal amb (nom de la
persona
amb
el
que
marxarà
el
participant)
_________________________________________________________
amb
DNI_____________________
Signatura i data:
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