CASALS D’ESTIU 2016
Del 27 de juny al 29 de juliol
Estimades famílies: Des de l’Eina SCCL i l’AMPA estem preparant les activitats

ESTRUCTURA HORÀRIA

d'estiu d'aquest any. adreçat als infants de P3 a 6è.

L’Activitat s’estructura a partir del Casal, en horari de 9 a 13 hores, amb tres

El Casal d’Estiu és un espai de vacances i de trencament de la rutina diària dels

Serveis complementaris que es poden gaudir dins de les Activitats d’Estiu:

infants al llarg del curs. L’educació en el lleure permet viure experiències vitals
lúdiques i creatives i situa l’educació en valors en un nivell de vivència personal

Casal d’Estiu

intensa. Mitjançant les activitats, es treballa la formació integral dels infants:

8:30 a 9 hores

Recepció dels infants i famílies (gratuït)

física, emocional, creativa, autonomia personal i relacionals.

9 a 13 hores

Activitat del Casal

Serveis Complementaris

A continuació fem una petita exposició del seu funcionament i el procés
d’inscripció, a més a més de les quotes.
EL CENTRE D’INTERÈS i L’EIX D’ANIMACIÓ

8 a 8:30 hores

Activitat d’Acollida Matinal

13 a 15 hores

Servei de menjador

15 a 17 hores

Tallers i activitats a la tarda

El Centre d’Interès agrupa continguts i activitats al voltant d’un tema o idea
central que té significat per a l’infant i que el motiven a actuar.

Un aspecte important de la Programació del Casal són les Sortides i Excursions:

L’Eix d’animació ens ajuda a mantenir una coherència i a veure les activitats
com un bloc, evitant fer activitats disperses i desconexes entre elles. És el factor
clau per a la motivació, ja que desperta curiositat i interès. Ho considerem
essencial perquè l’activitat sigui acceptada pels nens/es i esdevinguin participatius



control del propi cos.


descripció, els objectius específics i les activitats del centre d’interès.

Les activitats estan definides pels objectius operatius o resultats que volem
aconseguir amb elles, lògicament adaptades, pel que fa a la seva realització, als
diferents grups d’edat. Es tracta d’una pluralitat d’activitats que es concreten a
la programació proposada, vinculada amb el Centre d’Interès.

Matí
(9 a 13)
Tarda
(15 a 17)

Experimentem

Joc del Tacte
Experimentem
amb les mans
Jocs



Excursionant!, sortides fora del municipi per a gaudir d’espectacles i

ORGANITZACIÓ DELS DIES
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.

SERVEI DE MENJADOR

Un exemple de Programa d’Activitats dels Casals
DM

transport col·lectiu i l’organització d’activitats.
activitats sorprenents.

LES ACTIVITATS DEL CASAL

DLL
Joc esportiu del
tacte
Taller de fang
Blanc i vermell

Sortides a l’entorn cultural i social del Casal, descobrint nous indrets i
formes de relació amb l’entorn, i treballar la seguretat viària, l’ús del

i curiosos. Despertar la seva curiositat esdevé prioritari per poder treballar els
objectius proposats. Abans d’iniciar el casal rebreu la informació amb la

Anem a la Piscina, per aprendre i gaudir a l’aigua, guanyant seguretat i

DX
PISCINA/
SORTIDA
TOT EL
DIA

DJ

DV

Ens visita
Relleus
personatge CI
amb aigua
i festa final
de setmana +
Assemblea
Cuina en
infants
anglès

L’espai Menjador està dissenyat com un espai per a mantenir i potenciar el treball
que al llarg del curs escolar es realitza amb els infants, especialment pel que fa
als hàbits alimentaris i de cortesia a taula.

PERÍODE I PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
Inscripcions: Fins el 31 de maig. Les inscripcions i la informació estarà penjada a
la web de l’Eina (www.einacooperativa.coop) . Per formalitzar-la s'ha d'omplir i
pagar una reserva de plaça de la meitat (50%) de la vostra quota al compte
de La Caixa ES80 2100 3124 8822 0025 9957 indicant el codi BE04 seguit del
nom i cognoms de l'infant. Un cop fet el pagament, s'ha d’adjuntar el
comprovant a la fitxa d'inscripció i deixar-ho a la bústia de l’AMPA l’Escoleta

La inscripció inclou:
-

Obsequi (samarreta Casal/ equipament esportiu Campus)

-

Festa del Pijama

-

Festa Final del Casal/ Campus amb grup d’animació i escuma

-

Activitats amb inflables

Bellaterra, enviar-ho telemàticament a l’adreça info@einacooperativa.coop o a la
nostra oficina al carrer Pamplona 21 amb horari de 10 a 14h i de 16 a 20h de
dilluns a divendres. La resta de la quota es cobrarà per rebut girat del 1 al
10 de juny. Tingueu en compte que l’anul·lació de la inscripció no es
retornarà la quota i/o la paga i senyal.

Descomptes


15% al tercer i successiu, i del 15% per a famílies monoparentals.


QUOTES

59,00 €*

9 a 13 hores


Preu/ hora mitjà:
2,50 €/h

13 a 14 hores***
Menjador
13 a 15 hores***
Casal de Tarda
15 a 17 hores
A. Matinal
8 a 8:30 hores**

27,00 €

Descompte del 20% per setmana als infants que facin totes les
setmanes del Casal.



Beques de fins el 100% per aquelles famílies usuàries de Serveis Socials
(fins un màxim de 8 per a tots els Casals)

Serveis Complementaris
Menjador

Descompte del 5% per a infants que han participat en 3 ó més
edicions dels nostres Casals

Setmana
Casal

Descompte del 10% al segon germà, i per a famílies nombroses, del



Finançament del Casal per a famílies amb 2 ó més infants i que facin 4 ó
més setmanes.

32,00 €
16,00 €

REUNIÓ PARES I MARES

Es faran dues reunions. La primera, el dia 5 de maig a les 16:30 fins
les 17:30 hores al laboratori de l’edifici de primària per presentar les

8,00 €

activitats i resoldre dubtes, i la segona reunió el 15 de juny a les 18

* Inclou una sortida de tot el dia (piscina o excursió amb autocar privat), de les 9 a 17

hores al menjador d’infantil un cop tancades les inscripcions, per presentar

hores, amb càtering

l’equip, els grups, etc

** El servei de les 8:30 a les 9 hores és gratuït. De les 8 a les 8:30 es podrà fer amb
un mínim de 8 infants apuntats al Servei. El preu esporàdic és de 3,5 €.
*** Servei esporàdic de menjador, de 13 a 15 hores, 9,50 € i de 13 a 17 hores, 13,50 €

MÉS INFORMACIÓ :A info@einacooperativa.coop, www.einacooperativa.coop o al telèfon 937 364 722, de les 10:00 a les 14:00 hores i de les 16:00 a les 20:00 hores (si no
agafem el telèfon deixeu el vostre nom i número de telèfon i us trucarem més tard)

