CASAL LÚDIC 2018 (P3 a P5)
del 25 de juny al 31 de juliol
CASAL LÚDIC: “L’OT L’AVENTURER”
Estimades famílies: Des de l’Ajuntament de Vacarisses i l’Eina SCCL estem
preparant les activitats d'estiu d'aquest any. Fem una proposta de Casal
Lúdic, adreçat als infants de P3 a P5.

Reunió de pares i mares
Es faran dues reunions. La primera, el dia 8 de maig a les 18,45 hores al Casal
de Cultura per presentar les activitats i resoldre dubtes, i la segona reunió el
19 de juny a 19.00 hores al Gimnàs de l’Escola un cop tancades les
inscripcions, per presentar l’equip, la Guia del Casal, els grups, etc.

El Centre d’Interès
A partir del centre d’interès es treballaran les activitats. Cada any es fa servir
un centre d’interès diferent, que és l’eix al voltant del qual es desenvolupen
les activitats; “L’Ot l’Aventurer” és el fil conductor per establir les activitats i
la seva programació, amb un inici d’activitat i un fi, per tal que el casal sigui
un recorregut pel centre d’interès i els seus espais i personatges.

El Centre d’Interès

L’ESTIU

El Casal d’Estiu, i el Casal Esportiu son un espai de vacances i de trencament de la
rutina di{ria dels infants al llarg del curs. L’educació en el lleure i l’esport permet
viure experiències vitals lúdiques i creatives i situa l’educació en valors en un nivell
de vivència personal intensa. Mitjançant les activitats, es treballa la formació
integral dels infants: física, emocional, creativa, autonomia personal i relacionals.
Aquest Casal de Vacarisses 2018 est{ adreçat a infants de P3 a 5è, aquest any i
tenint en compte la bona valoració que en feien tant els infants com les famílies
tornarem a gaudir de talleristes amb especialització. És per aquest motiu que al
Casals que van de 1er a 5è contaran amb talleristes i tècnics esportius per donar-li
aquesta especialització.
La proposta que us fem, per que els vostres infants puguin gaudir d’un estiu
inoblidable i diferent és:
Pels infants de P3 a P5 treballarem el Centre d'Interès “L’Ot Aventurer”. L’Ot viu al
poble de Pedrarisses i el que més l’agrada del molt és llegir i escoltar les històries
de l’avi del Roger el seu amic. L’avi Tonet va ser mariner i moltes vegades ha estat a
països i continents molt llunyans. Des d’Amèrica fins a Oceania anirem descobrint
les meravelles que existeixen al món, coneixerem els trets més característics
d’aquests continents i ens aproparem a la seva cultura, música, vestits típics, cuina
etc... Vols venir a fer una volta al món amb nosaltres?

Pels infants de 1er i 2on us proposem un Casal Artístic, on cada setmana
treballarem un Art, farem Cinema, Circ, Dansa, Escultura i pintura i Teatre.

Organització dels dies

I pels infants de 3er a 5è. Fem una doble proposta, proposem un Casal Artístic, on
cada setmana treballarem un Art, farem Cinema, Circ, Dansa, Escultura i pintura i
Teatre. I un Casal Esportiu, cada setmana farem Iniciació al patinatge en línia,
Basquet tècnic, Piscina tècnica, Futbol Sala tècnic, Tir en arc i Piscina lúdica.

L’organització del casal es fa de manera setmanal, amb els horaris, els espais i
les activitats que es desenvoluparan. A l’inici del casal rebreu el calendari amb
les activitats programades. El lloc on es realitzarà el Casal serà a l’Escola Pau
Casals/Escola Font de l'Orpina de Vacarisses.

Abans d’iniciar el Casal rebreu la Guia del Casal amb la informació, la descripció, els
objectius i les activitats dels centre d’interès. Tant els talleristes, els tècnics
esportius i l’equip de monitors i monitores són gent preparada i amb experiència
a les seves activitats i en el Lleure respectivament.
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Setmana 1: Asia, en aquest continent l’avi mariner va conèixer la muntanya més alta
del món... Sabeu quina és? I com és diuen les persones que acompanyem als
escaladors a pujar aquesta muntanya... Vine i ho descobriràs.

Setmana 2: Àfrica, Ufss, en aquest continent l’avi es va trobar la tribu de persones
més altes del món... Sabeu si tenen un equip de bàsquet? També va aprendre a cuinar
amb estris de fang... Vols fer una volta per africar i ballar amb nosaltres?
Setmana 3: Europa, Us sona aquest continent? Sabeu d’alguns països que el formen?
Coneixeu la Torre Eiffel o la torre de Pisa? I les pizzes d’on son? Saps parlar anglès o
francès, l’avi mariner si que sap i ens ensenyar{ algunes paraules que ens ajudaran a
viatjar per aquests països que estan molt a prop de nosaltres... Vols que fem un interrail amb parada a París, Roma, Londres....
Setmana 4: Amèrica... Els indis porten plomes al cap? I els vaquers van sempre a
cavall? Segons l’avi mariner en aquest continent la natura i els animals són
espectaculars... Vols saber quina és la ciutat que no dorm mai? O les cascades més
grans del món?... Amèrica ens espera, muntar al teu cavall imaginari i comença
l’excursió....
Setmana 5: Oceania... Això és molt lluny... l’avi mariner va necessitar més de 30 dies
per poder arribar en vaixell, però quan va arribar va trobar els animals més
espectaculars i bonics que havia vist mai... Els homes i dones porten tot el cos tatuat?
vols veureu... vine i ho descobriràs.

Horari base
8h-9h
9h-9:10h
9:15h-10:15h
10:15h-10:45h
10:45h-11:50h
11:50h-12:55h
12:55h-13h
13h-15h
15h-16:45h
16:45h-16:55h
16:55h-17h

Bon dia / Matiners
Activitats de benvinguda
Primera activitat del matí
Esmorzar, estona lliure
Segona activitat del matí
Activitat d’aigua per tothom
Recollida i sortida dels que no dinen al Casal
Dinar i Racons tranquils
Casal de tarda, tallers divertits i molt molt diferents
Recollir entre tots i totes
Acomiadament

Servei de menjador
L’horari del menjador és de les 13 a les 15 hores. Al menjador es manté el treball que
es desenvolupa al llarg del curs en el treball amb els hàbits dels infants. El tipus de
servei és el mateix que s’ha fet al llarg del curs escolar. Us entregarem una còpia del
menú previst al inici del Casal.

L’equip de monitors/es
El Casal està dirigit per un Director/a amb el diploma de Director/a d'activitats
d'educació en el lleure i amplia experiència en la direcció de Casals. L'equip que
estarà amb els vostres fills i filles seran talleristes amb els coneixements i experiència
a l’activitat que farem aquella setmana i amb monitors/es est{ format per
professionals amb experiència en educació en el lleure i el diploma de monitor/a
d'educació en el lleure. La ràtio mitjana per a l'equip és de 10 infants per monitor/a
per als casals infantils.

La inscripció inclou





Obsequi (samarreta Casal)
Festa del Pijama
Festa Final del Casal
Activitats amb inflables

