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CASAL D’ESTIU 2019 – DESCOBRIM EL MÓN

DIMARTS 26
8.00 - 9.00 h.
9.00 - 9.05 h.
9.05 h. -9.30 h.
9.30 -12.50 h.

TEMPS DE MIGDIA:
DINAR

14.00-15.00 h.

TEMPS DE MIGDIA:
TEMPS LLIURE DESCANS

15.05 - 16.15 h.

ÀFRICA

Presentem la
setmana i jocs
tradicionals d’Àfrica

13.00 -14.00 h.

15.00 - 15.05 h.

DIMECRES 27
DIJOUS 28
SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional)
ARRIBADA AL CASAL
ESMORZAR I ORGANITZACIÓ
Taller de ceràmica
amb ISOLDA.

Taller de
samarretes
Audiovisual
Jocs d’aigua

TEMPS DE MIGDIA: DINAR

Sortida tots els
grups tot el dia:

TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE DESCANS

ARRIBADA AL CASAL

Bosc tancat:
La primera aturada piscina
del nostre viatge la
fem al continent
africà

ARRIBADA AL CASAL

Les màscares tenien
i tenen un paper
Jocs a la plaça de important en les
les Dones del 36.
cerimònies
tradicionals i danses
de teatre
Taller : màscares

Taller: màscares
16.20 -16.30 h.

DIVENDRES 29

BERENAR I FINS DEMÀ!
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DILLUNS 1

DIMARTS 2

DIMECRES 3

DIJOUS 4

8.00 - 9.00 h.

SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional)

9.00 - 9.05 h.

ARRIBADA AL CASAL

9.05 h. -9.30 h.

ESMORZAR I ORGANITZACIÓ

DIVENDRES 5

9.30 -12.50 h.
Presentem la
setmana i jocs
tradicionals
d’Europa.
13.00 -14.00 h.

14.00-15.00 h.

15.00 - 15.05 h.

TEMPS DE
MIGDIA:
DINAR
TEMPS DE
MIGDIA
ARRIBADA AL
CASAL

EUROPA

15.05 - 16.15 h.
Segona
aturada
del
viatges. Som a
casa.
Aquest
és el nostre
continent.

TALLER
RODES
Ungravity.

Taller de
SOBRE Sortida al POBLE
samarretes
amb ESPANYOL
de
Audiovisual
Barcelona
Jocs d’aigua
TEMPS DE MIGDIA: DINAR

Sortida tots els
grups tot el dia:
Bosc tancat:
piscina

TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - DESCANS

ARRIBADA AL CASAL

Sabeu que Europa és el nom de la princesa fenícia Europa que,
segons la mitologia grega, va ser segrestada per Zeus?
És el segon continent més petit del món.

Taller: Acabem el graffiti i i comencem monuments d’Europa
1aller: Graffitti.
16.20 -16.30 h.

BERENAR I FINS DEMÀ!
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DILLUNS 8

DIMECRES 10

DIJOUS 11

8.00 - 9.00 h.

SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional)

9.00 - 9.05 h.

ARRIBADA AL CASAL

9.05 h. -9.30 h.

ESMORZAR I ORGANITZACIÓ

9.30 -12.50 h.

13.00 -14.00 h.
14.00 -15.00 h.

15.00 - 15.05 h.
15.05 - 16.15 h.

OCEANIA

DIMARTS 9

TALLER DE CUINA
amb la Montse
Vidal.

Presentem la
setmana i jocs
tradicionals
d’Oceania
TEMPS DE
MIGDIA: DINAR
TEMPS DE
MIGDIA

ARRIBADA AL
CASAL
Aquesta tercera
setmana arribem
al contnent que
tenim just sota
nostre.

16.20 -16.30 h.

llum

de

a
de

Taller de
samarretes
Audiovisual
Jocs d’aigua

TEMPS DE MIGDIA: DINAR
Sortida tots els
grups tot el dia:

TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE - DESCANS

ARRIBADA AL CASAL

Bosc tancat:
piscina

Si féssim un forat a
terra, i la travessesim La música també va ser molt present a
tota, arriabríem a l’època dels aborígens australians, sobretot
al nord . Teníem una dita que deia que, SI
Ocenia
la terraté veu, aquesta és la del diggridoo.
Jocs a la Plaça Joanic

Taller:
paper

Tots els grups:
Sortiida
l’Aquarium
barcelona

DIVENDRES 12

Taller.

BERENAR I FINS DEMÀ!
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DILLUNS 15

DIMECRES 17

DIJOUS 18

8.00 - 9.00 h.

SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional)

9.00 - 9.05 h.

ARRIBADA AL CASAL

9.05 h. -9.30 h.

ESMORZAR I ORGANITZACIÓ

9.30 -12.50 h.

13.00 -14.00h.

TEMPS DE MIGDIA:
DINAR

14.00 -15.00 h.

TEMPS DE MIGDIA:
TEMPS LLIURE DESCANS

15.00 - 15.05 h.

ARRIBADA AL
CASAL

15.05 - 16.15 h.

Arribem
a
la
darrera setmana
de casal . Som a
una terra plena
de contrastos.

16.20 -16.30 h.

TALLER
DE
BOLLYWWOD
a
càrrec
de
Bollywood sitare

Presentem la
setmana i jocs
tradicionals d’Àsia

Taller : Paraïgues
Japonès

ASIA

DIMARTS 16

Tots els grups:
Sortiia a la platja

DIVENDRES 19

Taller de
samarretes
Audiovisual
Jocs d’aigua

TEMPS DE MIGDIA: DINAR
TEMPS DE MIGDIA:
TEMPS LLIURE - DESCANS

Sortida tots els
grups tot el dia:

ARRIBADA AL CASAL

Bosc tancat:
piscina

JOCS al Passeig
de Sant Joan

A l'antiga Xina, els dracs eren savis i
acurats. Custodiaven el vent, la pluja, els
rius, metalls preciosos. Així que els dracs
són una part important dels molts
festivals xinesos, incloent l'Any Nou
Xinès.
Taller: Acabar Paraïgues japonès i drac

BERENAR I FINS DEMÀ!
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Els nens i nenes de P-3 , P-4 i P-5:
Una motxilla amb:
- Bossa de roba Una muda sencera de recanvi. ( calces/calçotets, samarreta, pantalons i mitjons, si s’escau).
- Crema de protecció solar
- Gorra amb visera
- Cantimplora o ampolla d’aigua.
La muda es quedarà a l’escola i la resta anirà i tornarà cada dia a casa.
Dimarts caldrà que duguin el banyador posat de casa, la tovallola, sabatilles de piscina i crema solar, la primera dosi
també posada des de casa.

QUÈ CAL DUR

A la vegada caldrà que diguin una samarreta blanca a l’inici de cada torn. Si en fan més d’un haurà de ser la mateixa
samarreta cada setmana.
Els nois i noies de 1r. a 6è.:
Gorra amb visera
Motxilla petita amb:
Una muda sencera de recanvi. ( calces/calçotets, samarreta, pantalons i mitjons, si s’escau).
Tovallola de bany.
Banyador.
Crema de protecció solar.
Aquesta motxilla, cal que la duguin cada dia.

CAL QUE TOT ESTIGUI BEN MARCAT, PER EVITAR POSSIBLES PÈRDUES.

CASAL D’ESTIU 2019 – DESCOBRIM EL MÓN
El mitjà de transport utilitzat pels trasllats tant pels nens/es d’Educació com per primària serà el servei d’autocar.
Els dies de piscina i sortides culturals , recomanem que els infants esmorzin a casa. Tot i així durem galetes per tal que
facin un petit mos a mig matí.

LES SORTIDES

També recomanem que abans de sortir de casa, poseu la primera dosi de protecció solar. Al llarg del dia l’equip de
monitors i monitores, n’anirà posant més.

04.07.19

POBLE ESPANYOL

INFANTIL: Festes notres i d’arreu
Sabeu si a Galícia se celebra la Castanyada? Us atreviu a buscar el Carnestoltes
per Madrid? Com és el Nadal al País Basc? Us proposem un joc de descoberta
molt divertit per conèixer les festes més típiques d'arreu de la Península. Voleu
convertir-vos en grans investigadors?
PRIMÀRIA:
Començarem l’activitat passejant pel Jardí Escultòric del Poble Espanyol entre
un bon grapat d’obres d’art, que observarem, interpretarem i inclús
reinventarem a través de diferents dinàmiques amb l’ajut d’una educadora. Un
cop la inspiració s’hagi despertat, ens traslladarem al taller on us convertireu
en escultors i donareu forma a les vostres obres de petit format.

11.07.19

AQUARIUM de BARCELONA

Submergiu-vos a L’Aquàrium de Barcelona i visiteu els aquaris
mediterranis i tropicals; l’Oceanari i l’exposició interactiva EXPLORA! i
PLANETA AQUA: l’altra cara de la Terra. I si voleu venir ben preparats,
consulteu la guia del nostre web.
Si resoleu el divertit joc de pistes de L’Aquàrium de Barcelona,
descobrireu moltes de les curiositats que s’amaguen al fons del mar.
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DEL MENJADOR:
• Les incidències i avisos del servei menjador, hauran de ser sempre per escrit :
- En cas que el nen/a hagi de prendre algun medicament, cal que ens digueu quina dosi i a quina hora s’ha
de prendre el medicament. Agraírem ens poseu el nom en la capsa o sobre. A la vegada haureu
d’emplenar un full d’autorització.
- En cas que hagi de fer dieta, s’haurà de comunicar a les nou del matí.
- En cas que un dia el nen/a no es pugui quedar a dinar, cal que ens ho feu saber. El mateix què, en cas que
un dia algun nen/a no inscrit al servei de menjador s’hagi de quedar a dinar.

ALTRES DADES:

DAVANT D’UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA:
• En qualsevol sortida o dins del mateix edifici de l’escola, cada grup té la seva farmaciola amb tot el
material necessari per fer les primeres cures.
• En el cas que un infant es trobés malament o prengués mal, s’ avisarà telefònicament a la família.
• Davant d’una situació de gravetat s’avisarà al 061.

ENTRADES I SORTIDES:
Infantil el rebrema la sala gran
Primària els rebrem al menjador

