Estiu 2016

Un estiu per a totes les mides!
Una educació en el lleure de qualitat, ha d’apostar per
p facilitar als
educadors/es i educands, el màxim de vivències personals, oportunitats
d’enriquiment: en definitiva una ocasió única per a créixer globalment.

CASAL D’ESTIU ED. INFANTIL

“M’EXPLIQUES UN SOMNI?”

ESCOLA PROVENÇALS
Destinataris: Infants de P3 a P5

A la Martina, cada nit abans d’anar a dormir, li agrada que li expliquin contes. La seva àvia, el seu
pare, la seva germana, la mare,...a ella el que més li agrada és poder sentir mil històries diverses...
tant s’emociona que per les nits somnia amb els diferents protagonistes: una tortuga perduda al
fons del mar, un actor d’Hollywood, un astronauta, uns follets i unes fades, un mico de la Selva,...

Aquest estiu, tindrem l’oportunitat
oportunitat de poder gaudir de les aventures que la Martina ha somiat! Els
infants seran els protagonistes d’una diversitat d’experiències màgiques, especials,... i que aniran
succeint sota el paraigües de l’educació emocional i l’educació en valors.
Cada setmana, els infants podran conèixer una història diferent, que treballarà sempre englobant
totes les dimensions educables dels infants (psicològic,
(psicològic, social, emocional, social, motriu i de relació
amb l’entorn) i, fent que sigui una experiència enriquidora i significativa, alhora que treballa
aspectes vinculats a l’educació en valors i l’educació emocional.

REUNIÓ INFORMATIVA:
INFORMATIVA DIA 12 ABRIL A LES 17:30h

DATES
ATES REALITZACIÓ: JUNY-JULIOL:
JULIOL: del 27 de juny al 29 de juliol 2016
SETEMBRE del 5 al 9 de setembre 2016

LES ACTIVITATS PROGRAMADES
SETMANA 1 Del 27 de juny a l'1 de juliol
•SETMANA TEMÀTICA : El mico Tico ens ensenya la Selva.
Educació en valors i Educació Emocional: valorem l'amistat.
•EXCURSIÓ
EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: Parc dels tobogans (Sant Cugat).
•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc.
SETMANA 2 Del 4 al 8 de juliol
•SETMANA TEMÀTICA: Què està passant en el nostre fons marí?
Educació en valors: educació en el medi ambient.
•EXCURSIÓ
EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC).
•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc.
SETMANA 3 De l'11 al 15 de juliol
•
•SETMANA TEMÀTICA: Missió planetària.
Educació en valors: treball cooperatiu
• EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: Parc del Vaixell (Montgat de Mar).
•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc.
•LA
LA NIT AL CASAL: Dijous 14 de juliol
•FESTA
FESTA DE L'ESTIU CET10: dimecres 13 de juliol
SETMANA 4 Del 18 al 22 de juliol
•SETMANA TEMÀTICA: Ratiplum, el follet del bosc.
Educació Emocional: les emocions bàsiques.
•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc.
•EXCURSIÓ
EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: Piscines Bosc Tancat (Cerdanyola)
SETMANA
5 Del 25 al 29 de juliol
•
•SETMANA TEMÀTICA: Això és Hollywood.
Educació Emocional: Autoconcepte i Autoestima.
•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc.
•EXCURSIÓ
EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: Museu de la Xocolata i Parc de la Ciutadella.
SETMANA 6: del 5 al 9 de setembre
•SETMANA
SETMANA TEMÀTICA: Misteris al casal: enigmes, jocs de pistes, macro gimcanes,...
•SORTIDA MATINAL: Piscina o parc.
•EXCURSIÓ
EXCURSIÓ DE TOT EL DIA: Parc de Can Mercader (Cornellà de Llobregat).

