Funcionament del Casal d’Estiu 2017
Escola Josep Janés
Organitzat pel Consell Esportiu de L'Hospitalet
Telèfon: 934 02 60 70. Direcció: Carrer Digoine, 29 - 08901 L'Hospitalet

Horaris





Servei d’acollida: 8.00h a 9.00h.
Matí: 9:00h - 14:00h.
Matí i dinar: 9:00h - 15:00h.
Matí, dinar i tarda: 9:00h – 17:00h.

* Els nens/es que vulguin fer ús puntual del servei d’acollida, del servei de
menjador i/o del servei de tarda hauran d’abonar a primera hora del mateix dia
l’import exacte al coordinador.

Centre d’interès


Casal “Viatje a l’espai”
 Dirigit a: P3, P4, P5 i primària.
 Activitats psicomotrius, educatives, lúdiques i creatives.



Campus esportiu
 Dirigit a: primària.
 Activitats esportives.
 Jocs de coordinació, cognitius d’espai-temporal,
cooperatius, etc.
 Balls moderns (Funky, Hip-Hop, Break Dance, etc.).

populars,

* Durant les activitats esportives es podrà triar entre diferents esports com futbol,
bàsquet, hoquei, etc. o ball modern.
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Activitats aquàtiques





Es realitzarà 2 cops per setmana (dilluns i dimecres) a les Piscines
Municipals de L’ Hospitalet (Carrer de Rosalia de Castro, 39).
Activitats dirigides per professionals de l’activitat física i l’esport, més els
socorristes propis de la piscina.
Disposem de 2 carrils a la piscina gran descoberta, amb material específic
per l’activitat.
Desplaçament a peu des de l’Escola Josep Janés (amb l’equip de
monitors/es i els directors del casal).

* Recordeu que tots els nens han de portar el banyador posat de casa, per tal
d’agilitzar l’activitat i a la motxilla hauran de portar casquet de bany, xancletes i
tovallola.

Tallers








Creacions a partir del reciclatge
Manualitats diverses
Dansa
Cuines del món
Disfresses
Teatre
Cinema

Tots els tallers i les activitats estaran enfocats a la temàtica del Casal “Viatje a
l’espai”.

Sortides






1ª setmana (29 juny)  Cim de les àligues (sortida tot el dia)
2ª setmana (6 juliol)  Platja del Prat de Llobregat
3ª setmana (dimarts 11 juliol)  Diver Parc Lúdic + Alberg Santa Maria
del Mar (sortida tot el dia + possibilitat de passar la nit)
4ª setmana (20 juliol)  Green Indoor Park (sortida tot el dia)
5ª setmana (27 juliol)  Illa Fantasia (sortida tot el dia)
* Serà totalment obligatori que tots els infants portin la samarreta oficial
del casal els dies de les sortides.
* L’organització es reserva el dret de canviar o substituir alguna activitat
per motius tècnics, ambientals o d’algun altre aspecte que esdevingui un
millor funcionament del Casal.
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Durant el casal
Per facilitar el bon funcionament del casal els nens/es hauran de portar:







Ampolla d’aigua i esmorzar
Pantalons curts i samarreta (marcats amb el nom)
Piscina i jocs d’aigua: banyador, tovallola, sabatilles, casquet de bany
(només els dies de piscina)
Muda de recanvi (per qui ho estimi oportú)
Crema de protecció solar (cal que cada dia la portin posada de casa)
Calçat esportiu

Autoritzacions i permisos


Abans d’iniciar el casal haurem de tenir omplert obligatòriament:








Díptic d’inscripció amb la fotografia de carnet enganxada
Dades de l’infant participant
Autorització per recollir als nens/es
Autorització de responsabilitat familiar
Fotocòpia de la cartilla de vacunes

El primer dia del casal es farà entrega de:




Quadrant d’activitats de la setmana
Menú de totes les setmanes
Regal (samarreta + motxilla)

Xarxes socials
Per poder seguir el dia a dia del casal disposem de la pàgina de Facebook “Casal
Escola Josep Janés ”
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