Benvinguts/des
a la reunió informativa

Casal Estiu
FAKALÓ 2019

ACCÉS AL CASAL
Escola Lluís Millet:
Entrada i sortida:
Per la porta principal

Passatge de la Constitució, 08320
Masnou
Farem entrega i recollida al porxo
Els/les participants de primària que
marxin sols a casa hauran d’estar
autoritzats

Horari d’entrada:
A les 9h
(Entre 8h i 8:45h només
participants que utilitzin
el servei d’acollida)

Horari de sortida:
A les 13h
A les 15h
A les 17h

Sortides i excursions
Torn 1:
dimecres 3 de juliol:
dijous 4 de juliol:
divendres 5 de juliol:

Sortida d’entorn
piscina + entorn: grups d’ infantil (tornada a les 13h)
piscina + entorn: grups de primària (tornada a les 13)

Torn 2:
dimecres 10 de juliol:
dijous 11 de juliol:
divendres 12 de juliol:

Sortida temàtica al Parc Mediambiental de Gualba.
piscina + entorn: grups d’ infantil (tornada a les 13h)
piscina + entorn: grups de primària (tornada a les 13)

Torn 3:
dimecres 17 de juliol:
dijous 18 de juliol:
divendres 19 de juliol:

Sortida d’entorn
piscina + entorn: grups d’ infantil (tornada a les 13h)
piscina + entorn: grups de primària (tornada a les 13)

Torn 4:
dimecres 24 de juliol:
dijous 25 de juliol:
divendres 26 de juliol:

Sortida a la Fageda de l’Empordà.
piscina + entorn: grups d’ infantil (tornada a les 13h)
piscina + entorn: grups de primària (tornada a les 13)

Observacions:
En cas que hi hagués algun canvi en el programa d’excursions
us avisaríem amb antelació.

Què hem de portar al casal?
Al CASAL: Esmorzar*, roba i calçat còmode, gorra i crema protectora
solar (posada)*.
Muda de bany: Banyador, tovallola, crema protectora, xancletes i roba
de recanvi (es deixa al casal i es tornarà divendres).
P3 i/o qui ho necessiti: Muda de recanvi (s’entrega el primer dia i es
retorna el darrer dia, en cas d’utilitzar-se s'haurà de portar un altra)
Dia de sortida d’entorn o excursió: gorra del casal
Els/les participants haurien de venir amb la crema protectora posada
de casa. A més, és interessant que pugui portar un pot “extra” a fi de
poder-li posar durant el casal, quan l’equip ho consideri adient.
Per últim, es ideal que els vostres fills/es vinguin esmorzats de casa i,
alhora, els hi poseu un petit àpat per complementar i/o reforçar durant
l’estona que nosaltres els deixem per esmorzar.

Per les sortides a la piscina municipal, és necessari que els nens i
nenes duguin el CASQUET DE BANY.

Dades generals
Període de realització:

del 01 de juliol al 26 de juliol de 2019

Participació per torns (a 19 de juny)

TORNS

Inici

Fi

Dies

Participació

Torn 1

01-jul

05-jul

5

Torn 2

08-jul

12-jul

5

Torn 3

15-jul

19-jul

5

Torn 4

22-jul

24-jul

5

84
84
75
75

EL MENJADOR
L’espai

de menjador es realitzarà en l’horari de
13h a 15h. I està contemplat dins de les
opcions de 9h a 15h i de 9h a 17h.
El

tipus de servei serà de “càtering de línia
calenta” a través de l’empresa “Can Quim”.
Es

tindran en compte les al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries d’alguns infants. (Justificat)
En

cas de necessitar alguna dieta pel vostre fill/a,
en horari de 9 a 13h, teniu la possibilitat, de
demanar la dieta de manera esporàdica.

El nostre equip educatiu
Equip Directiu:
Supervisió de casal:

Toni López i Carles Andrés
Coordinacions de casal:
Bernat
Monitors/es de casal:
Marc, Alba, Eva, Roger, Karina, Pol, Gabi
Un monitor/a cada 10 participants o fracció amb mínim 2
educadors/es, i en cas dels torns de més de 25 infants un
monitor/a cada 10 participants o fracció, superior a 4.

Activitats
INFANTIL

PRIMÀRIA

Activitats cooperatives
Musicals
Balls i Danses
Activitats en Anglès
Tallers de Reciclatge
Jocs d’activació i cooperatius
Activitats de temàtica
Jocs musicals
Gimcanes
Racó de la pau
Jocs d’aigua
Activitats Interculturals
Excursions
Sortides d’entorn

Activitats en Anglès
Jocs cooperatius
Teatre
Tallers
Jocs Esportius
Jocs d’activació
Activitats de temàtica
Jocs musicals
Coreografies
Activitats Interculturals
Gimcanes
Jocs d’aigua
Excursions
Sortides d’entorn

.

Metodologia de casal
1. Una metodologia que analitzi prèviament

i entengui el
comportament d’un infant des d’una mirada més humana o amorosa,
que distingeixi les seves capacitats i que connecti a la vegada amb el
seu estat d’ànim.

2. Una metodologia que atén a la diversitat, a les capacitats
d’aprenentatge i a les particularitats de cada infant

3. Ens dotarem d’eines metodològiques com la confecció d’un eix
temàtic engrescador i atractiu i en activitats que es relacionin amb
les anomenades intel·ligències múltiples (teoria de Howard
Garner)

Activitats per P3, P4 i P5
QUADRE GENERAL P3, P4 I P5

Piscina

Tornem

Es contempla alguns dies i depenent de la climatologia fer JOCS D’AIGUA
Torn 1: SORTIDA D’ENTORN PROPER fins les 13h
Torn 2 i 4: els DIVENDRES anirem a la PLATJA de l’Ona.
F

Activitats de 1r i 2n
Piscina

Tornem
Video

Es contempla alguns dies i depenent de la climatologia fer JOCS D’AIGUA
Torn 1: SORTIDA D’ENTORN PROPER fins les 13h
Torn 2 i 4: els DIVENDRES anirem a la PLATJA de l’Ona.
F

Activitats de 3r, 4t
Piscina

Tornem
Video

Es contempla alguns dies i depenent de la climatologia fer JOCS D’AIGUA
Torn 1: SORTIDA D’ENTORN PROPER fins les 13h
Torn 2 i 4: els DIVENDRES anirem a la PLATJA de l’Ona.
F

Festa final

El divendres 26 de juliol, durant la tarda, està previst realitzar una activitat de
tancament entre famílies, nens/es i monitors/es del casal. També es projectarà
l’última entrega dels capítols de la sèrie temàtica. Per aquest esdeveniment,
convidarem als pares i mares dels participants per què tots plegats puguem
compartir el final de les aventures

El CENTRE d’INTERÈS

Metodologia

OBJECTE TEMÀTIC

1

Europa desperta!

Anglaterra

La contaminació

Detectiu
Lupón

2

L’aigua és vida!

Kènia

Les sequeres dels
cultius

Chimamanda

3

Cuidem les muntanyes!

Nepal

Les inundacions

Norgay

Brasil

Els incendis

Yanela

4

Els boscos són els nostres
pulmons!
El gran missatge dels
animals!

Alaska

El desgel dels pols

Nanuk

Continguts transversals: expressió artística, treball en equip, resolució de problemàtiques,
cooperació, comunicació assertiva, autosuperació, gestió emocional, empatia , autoconeixement,
hàbits saludables.
Observacions: cada setmana s’identificarà amb continguts relacionats amb el medi ambient, la
interculturalitat, el consum responsable, l’art, la música i l’educació emocional. A més, els
personatge simbòlics i els indrets de cada setmana ens donaran més recursos per aplicar aquests
continguts d’una manera més creativa. D’aquesta manera, el fil conductor del centre d’interès
estarà basat en els personatges i indrets que els protagonistes van trobant durant aquesta aventura
i l’estratègia pedagògica per transmetre els continguts es farà a través de les arts (pintura,
expressió corporal, música, manualitats, etc.).

Videos temàtics

Podeu consultar els vídeos temàtics
d’anteriors edicions dels nostres casals al
canal del Youtube “Viu Dinàmic”.
Durant el transcurs d’aquest casal d’estiu podreu
seguir les noves aventures mitjançant el nostre
web www.viudinamic.org

Assegurança i seguretat
• Contractarem una assegurança de responsabilitat
civil i accidents per a col·lectius.
• Cobreix tant a participants com a monitors/es.

• Cada monitor/a portarà un pla d’acció en cas
d’accidents dins del seu dossier de treball.

Gràcies a la vostra inscripció podem
generar canvis en altres realitats

www.dinamicchiapas.org
Dinamic Internacional
dinamic_chiapas

CONTACTE A PARTIR DE L’1 DE JULIOL
BERNAT (coordinació del casal)
Us facilitarem els seus telèfons el primer dia de casal.

Toni López (supervisor de zona): 671.676.699
Carles Andrés (supervisor de zona): 654.698.740

Abans de l’1 de juliol podeu contactar a:
estiu@viudinamic.org
93.357.35.19
671.676.699/654.698.740

