DOSSIER PER A LES FAMÍLIES

CASAL D'ESTIU '19
ESCOLA DECROLY
Informació bàsica

DEL 25 DE JUNY AL 12 DE JULIOL
DE 9H A 17H

Carrer Vendrell 1, Barcelona

casal@decroly.org

del 25 de juny al 12 de juliol

Casal d'Estiu Escola Decroly

L'EQUIP

COORDINACIÓ
La Silvia és la coordinadora de tot el casal.
La trobareu cada matí a l'entrada de
l'escola i podreu adreçar-vos a ella per a
qualsevol qüestió o inquietud que
desitgeu compartir.

Silvia Pujol

CASALET

-

L'espai dels més menuts

Els més menuts tenen un lloc específic dins
del casal.
El casalet acull als nens i nenes de p2, p3 i p4
i de la mà de la Carla, la Laura i miss Carlota,
faran activitats adaptades al seu ritme.
Tindran un espai per escoltar i explicar

Carla

contes, per fer experiments, per jugar amb
aigua, per crear artísticament, per explorar
les possibilitats motrius i expressives del seu
cos... i un munt de descobertes diàries!

Miss Carlota
(referent anglès)

Laura

CASAL

-

Els 5 espais

DANSA

La dansa és una eina pedagògica molt potent, ja que
ens ajuda a expressar emocions i sentiments, però
també pensaments i idees a través del propi cos. En
aquest espai, potenciarem les capacitats artístiques
dels infants, utilitzant el cos com a forma d'expressió i
socialització.

Arnau
Silvia

DRAMA (espai en anglès)

The theater space will be a place for children to explore
and develop their theatrical skills through games,
improvisations and activities, at the same time as they
put into practice the English language.

Carla
ART

Coneixerem artistes, llegirem contes en anglès,
explorarem els elements naturals: aigua, terra i aire.
Tot a través del llenguatge de l'art. Cada nen/a
disposarà de diferent material (material reciclat, pintura,
teles,..) per poder despertar l'artista que porten dintre!

Lluïsa

JOCS I ESPORTS

L'espai de jocs i esports està dissenyat per tal que els més
petits es coneguin i es relacionin jugant en equip, alhora
que millorin les seves destreses motrius, i els més
grans facin un tastet de diferents esports, sempre amb
l'objectiu de gaudir fent activitat motriu!

Paula

ROBÒTICA

D'una forma molt motivadora i participativa els
nens i nenes desenvoluparan les seves habilitats
científiques i tecnològiques a través de les STEM,
la robòtica educativa i la programació.
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L'HORARI
Tots els dies de dilluns a divendres
De 9h a 17h (amb opció d'acollida
matinal a les 8,30h)

CASALET

de P2 a P4

CASAL

de P5 a 5è

9h a 9,30h - Activitat d'inici del dia

9h a 9,30h - Activitat d'inici del dia

9,30h a 10h – Esmorzar

9,30h a 10,30h - Espai 1

10h a 11,30h – Activitat 1: Expressió

10,30h a 11h - Esmorzar

corporal: Dansa/Teatre
11h a 12h - Espai 2
11,30h a 12, 30h – Activitat 2: Jocs i
activitats amb aigua

12h a 13h - Espai 3

12,30h a 15h – Dinar, Migdiada i Pati

13h a 14,30h – Dinar, Pati i
propostes tranquil·les

15h a 16,30h – Activitat 3: Expressió

14,30h a 15,30h - Espai 4

artística/Experiments
15,30h a 16,30h - Espai 5
16,30h a 17h – Activitat de final del dia

16,30h a 17h - Activitat de final del dia
Els DIMECRES sortida a la PISCINA
i tallers temàtics
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QUÈ CAL PORTAR?
Per a les activitats d'expressió artística ens cal el següent
material reciclat:
- Ampolles de plàstic
- Envasos de llet o suc (mida 1L)
- Cartrons
- Diaris i revistes
- Rotllos de paper higiènic
- Pots de vidre (mida iogurt)
*Trobareu un espai habilitat en el vestíbul de les escoles per
anar-ho dipositant a mesura que ho aneu portant.

CASALET

de P2 a P4

CASAL

de P5 a 5è

Carmanyola esmorzar

Carmanyola esmorzar

Cantimplora o ampolla d’aigua

Gorra

Gorra i crema solar

Crema solar

Banyador

Tovalló

Tovallola

Calçat esportiu, tovalloleta i

Xancletes tancades (NO de dit)

samarreta de recanvi

Pitet

Mitjons de recanvi

Màrfega
Objecte per dormir (opcional)
Raspall de cabell
Carmanyola berenar
Roba i sabates de recanvi
Bolquers i tovalloletes
Tot marcat amb el nom

*Els DIMECRES sortida a la PISCINA:
Banyador
Tovallola
Xancletes
Casquet de bany

i... MOLTES GANES DE PASSAR-S'HO BÉ!
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INFORMACIÓ ADDICIONAL

Cada dia dinarem a l'escola el menjar, que igual que
durant el curs, ens preparà l'Ángeles!
Les activitats giraran entorn als elements naturals
TERRA, AIGUA i AIRE
Cada DIVENDRES a les 16,30h obrirem les portes del casal
per compartir amb les famílies el treball de la setmana:
Divendres 28 de juny: exposició robòtica i altres treballs
Divendres 5 de juliol: mostra oberta de Drama i Dansa
Divendres 12 de juliol: berenar conjunt de comiat amb jocs
en família
*Tot i que les portes obertes dels divendres estiguin destinades a
les famílies del Casal (de P5 a 5è) qualsevol persona és benvinguda

CASALET

de P2 a P4

Al final de la setmana compartirem un enllaç amb imatges de les
activitats
Dimecres 10 de juny farem una sortida

CASAL

de P5 a 5è

Els dos primers DIMECRES anirem a la PISCINA i farem TALLERS
CREATIUS a l'escola sobre un tema concret i diferent als espais
L'últim DIMECRES farem una sortida de TOT EL DIA al CosmoCaixa

