CASAL D’ESTIU 2022

RETORN AL MÓN MÀGIC!!!
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CASAL D’ESTIU 2022 – RETORN AL MÓN MÀGIC

BENVINGUDA A L’ESCOLA DE BRUIXERIA

DILLUNS 27
8.00 - 9.00 h.
9.00 - 9.05 h.
9.05 h. -9.30 h.
9.30 -12.50 h.

ENS CONEIXEM:
Jocs ,descoberta de
l’espai.
Activitat: Expliquem
l’ambientació de la
setmana

DIMARTS 28
DIMECRES 29
DIJOUS 30
SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional)
ARRIBADA AL CASAL
BON DIA i ENS ORGANITZEM
Sortida per grups:
Sortida per grups:
Infantil:
Parc del Baix
Guinardó
Primària: Jardins Dr.
Pla i Armengol

Infantil: Parc de les
Aigues
Primària: Parc del
Baix Guinardó
Activitat: jocs a
l’aire lliure

Activitat: jocs a
Sortida tots els l’aire lliure
grups tot el dia:

DIVENDRES 1

SORTIDA
A LA
PLATJA de P4 a 6è.

P3 activitat a
l’escola :Jocs
d’aigua

13.00 -14.30 h.
14.30 -15.00 h.

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

15.00 - 15.05 h.

ARRIBADA AL CASAL(infants que han
marxat a dinar a casa)

ARRIBADA AL CASAL(infants que han
marxat a dinar a casa)

15.05 - 16.15 h.

La gran de mestra en bruixeria, una dona
estranya i misteriosa, ens explica, que hi
farem a l’escola.

Cada grup haurà de triar quin serà el seu
estàndard i el nom i que els representarà
al llarg d’aquests dies.

Taller: ambientació

Taller: ambientació

16.15 -16.30 h.

La Bassa de Sant
Oleguer

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

RECOLLIM I FINS DEMÀ!

AFA ESCOLA REINA VIOLANT

GEGANTSI IBRUIXOTS
BRUIXES
GEGANTONS
A LA MODA
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8.00 - 9.00 h.
9.00 - 9.05 h.
9.05 h. -9.30 h.
9.30 -12.50 h.

DILLUNS 4

ENS CONEIXEM: Jocs
,descoberta de
l’espai.

Activitat: Expliquem
l’ambientació de la
setmana
13.00 -14.30 h.
14.30 -15.00 h.

DIMARTS 5
DIMECRES 6
DIJOUS 7
SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional)
ARRIBADA AL CASAL
BON DIA i ENS ORGANITZEM
Sortida per grups:
Sortida per grups:
Infantil:Parc del
Baix Guinardó

Infantil: Parc de les
Aigues
Primària: : Jardins
Dr. Pla i Armengol

Activitat: jocs a
l’aire lliure
TEMPS DE MIGDIA: DINAR
TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE DESCANS

15.00 - 15.05 h.

ARRIBADA AL CASAL(infants que han
marxat a dinar a casa)

15.05 - 16.15 h.

Les bruixes i bruixots, vesteixen roba
corrent com la nostra? Algú ens ha explicat
que sabem fer mitja....

Taller: manualitat / reciclem roba vella

DIVENDRES 8

SORTIDA
A LA
PLATJA de P4 a 6è.

Primària: Parc de les
P3 activitat a
Aigues
l’escola :Jocs
d’aigua
Sortida tots els Activitat: jocs a
l’aire lliure
grups tot el dia:
TEMPS DE MIGDIA: DINAR
La Bassa de Sant
Oleguer

TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE DESCANS
ARRIBADA AL CASAL(infants que han
marxat a dinar a casa)
.. però que també gaudeixen reutilitzant
peces velles o altres

Taller:: manualitat / reciclem roba vella

AFA ESCOLA REINA VIOLANT

CASAL D’ESTIU 2022 – RETORN AL MÓN MÀGIC

DILLUNS 11

DIMECRES 13

DIJOUS 14

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.

DIVENDRES 15

Sortida per grups:
ENS CONEIXEM: Jocs
,descoberta de
l’espai.

JOCS AMB ENCANT

DIMARTS 12

8.00 - 9.00 h.

Activitat: Expliquem
l’ambientació de la
setmana

Sortida per grups:
Infantil: Parc Baix
Guinardó

Infantil: Parc Mestre
Balcells

Primària: Jardins Dr.
Pla i Armengol
Activitat: jocs a l’aire
lliure

Primària: Parc Baix
Guinardó
Activitat: jocs a l’aire
lliure

13.00 -14.30 h.

TEMPS DE MIGDIA: DINAR

14.30 -15.00 h.

TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE DESCANS

15.00 - 15.05 h.

ARRIBADA AL CASAL(infants que han marxat
a dinar a casa)

15.05 - 16.15 h.

Posarem a prova el nostre enginy, rapidesa, i
els nostres 5 sentits, per superar paranys

Sortida tots els grups
tot el dia:
La Bassa de Sant
Oleguer

SORTIDA
A LA
PLATJA de P4 a 6è.

P3 activitat a l’escola
:Jocs d’aigua

TEMPS DE MIGDIA: DINAR
TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE DESCANS
ARRIBADA AL CASAL(infants que han
marxat a dinar a casa)
i encanteris que haurem de resoldre per
aconseguir

Taller i joc dirigit.
Taller i joc dirigit.
16.20 -16.30 h.

BERENAR I FINS DEMÀ!

AFA ESCOLA REINA VIOLANT
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GEGANTS
LES
FETILLERES
I GEGANTONS

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

DILLUNS 18

DIMARTS 19
DIMECRES 20
DIJOUS 21
SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional)
ARRIBADA AL CASAL
BON DIA i ENS ORGANITZEM

Sortida per grups:
ENS CONEIXEM:
Infantil: Parc de les
Jocs ,descoberta de
Aigues
l’espai.
Primària: Baix
Guinardó
Activitat:
Expliquem
Activitat: jocs a
l’ambientació de la
l’aire lliure
setmana

Sortida per grups:
Infantil: Baix
Guinardó
Primària: Jardins Dr.
Pla i Armengol
Activitat: jocs a
l’aire lliure
Sortida tots els
grups tot el dia:

DIVENDRES 22

SORTIDA
A LA
PLATJA de P4 a 6è.

P3 activitat a
l’escola :Jocs
d’aigua

13.00 -14.30 h.
14.30 -15.00 h.

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

15.00 - 15.05 h.

ARRIBADA AL CASAL(infants que han
marxat a dinar a casa)

15.05 - 16.15 h.

Les fetilleres exercien un paper benèfic o
malèfic en la vida de les persones.
Nosaltres ens quedarem amb el benèfic.

Algunes dones exercien un paper
fonamental eren les llevadores i fins i tot
ajudaven en altres àmbits de la medicina.

Taller: l’art de les plantes medicinals i
aromàtiques

Taller: l’art de les plantes medicinals i
aromàtiques

La Bassa de Sant
Oleguer

TEMPS DE MIGDIA: DINAR
TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE DESCANS
ARRIBADA AL CASAL(infants que han
marxat a dinar a casa)

AFA ESCOLA REINA VIOLANT
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DILLUNS 25

DIMARTS 26

8.00 - 9.00 h.

DIJOUS 28

9.00 - 9.05 h.

ARRIBADA AL CASAL
ESMORZAR I ORGANITZACIÓ
ENS CONEIXEM: Jocs
,descoberta de
l’espai.

Sortida tots els
grups:
Parc Baix Guinardó

Activitat: Expliquem
l’ambientació de la
setmana

Activitat: jocs a l’aire
lliure

13.00 -14.30 h.

TEMPS DE MIGDIA: DINAR

14.30 -15.00 h.

TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE DESCANS

15.00 - 15.05 h.

ARRIBADA AL CASAL (infants que han marxat
a dinar a casa)

15.05 - 16.15 h.

DIVENDRES 29

SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ (opcional)

9.05 h. -9.30 h.
9.30 -12.50 h.

EL REBOST DE LA BRUIXA

DIMECRES 27

Sortida tots els
grups: Jardins Dr. Pla
i Armengol
Activitat: jocs a l’aire
lliure

Sortida tots els grups
tot el dia:

SORTIDA
A LA
PLATJA de P4 a 6è.

P3 activitat a l’escola
:Jocs d’aigua

TEMPS DE MIGDIA: DINAR
TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE DESCANS
ARRIBADA AL CASAL (infants que han
marxat a dinar a casa)

Al rebost hi podíem trobar herbes,
confitures, bolets i altre s ingredients com
els que utilitzem actualment.

Però ben segur, que el primer que ens ve al
cap, són les pocions màgiques que diuen que
feien. Ens atrevim a tastar-les?
Taller : cuina

Taller: cuina
16.20 -16.30 h.

BERENAR I FINS DEMÀ!

AFA ESCOLA PAU CASALS GRÀCIA
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El mitjà de transport utilitat per anar a la piscina serà amb autocar per a tots els grups. En el cas de la sortida a la
platja, P4 i P5 anirà amb autocar i Primària en transport públic.

LES SORTIDES i altres activitats

Els dies de piscina i platja recomanem que els infants esmorzin a casa.
També recomanem que abans de sortir de casa, es posin la primera dosi de protecció solar. Al llarg del dia l’equip de
monitors/es, n’anirà posant més.

Bon dia i ens organitzem

És un espai on l’educador/a acull el seu grup d’infants i parlen, en Assemblea,
del que faran al llarg del dia. A més és un moment on poder compartir, les
vivències del dia anterior o qualsevol altre tema que vulgui comentar el propi
infant.

Esmorzar

A mig matí, aturarem l’activitat que estiguem fent en aquell moment, per
esmorzar una mica.
Recomanem que es dugui fruita.

Temps lliure i espai
tranquil

És un espai després de dinar on l’infant pot estar tranquil fent allò que més li
vingui de gust, ( llegir, mirar contes, jocs de taula, polseres…) acompanyat
d’un educador/a.

Piscina LA BASSA DE
SANT OLEGUER de
Sabadell

És una instal·lació amb quatre piscines de diferents mides i profunditats, sota
una pineda on podrem gaudir de la natura.
Aquest dia els infants que marxen a les 13.00 i a les 15.00 es podran quedar
tot el dia sense cap cost addicional. Caldrà que duguin una carmanyola amb el
dinar.
El dinar per als infants que es queden a dinar a l’escola serà PICNIC.
En cas que aquesta activitat no es pugui dur a terme, s’informarà a les
famílies .
AFA ESCOLA PAU CASALS GRÀCIA
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Activitat : Ens coneixem

És un activitat plantejada perquè infants i educadors/es es coneguin, sobretot
quan s’inicia un torn del casal, ja que no sempre participaran els mateixos
infants. Per tant, també haurem de fer una descoberta dels espais , és a dir,
dels llocs per on ens mourem, les mesures sanitàries que haurem d’anar fent.
Tot això tenint el joc com a eina per desenvolupar-ho.

Sortida a parc i places

Dividirem en dos grans grups els infants de l’escola. Aniran a dos parcs
diferents pe evitar aglomeracions i evitar molestar el veïnat.
A part de fer jocs a l’aire lliure, també duran material per jugar.
En cas que hi hagi obres a l’escola, els dilluns també sortirem al parc a fer
activitats.

Organització dels grups

L’activitat preveurà l’organització dels grups d’infants en funció de l’edat. La
ratio d’educador/a per infants és d1/10. Els grups s’aniran actualitzant per
períodes d’una setmana/torn.
Cada grup tindrà assignat un educador/a, que també s’anirà actualitzant per
períodes d’una setmana/torn

AFA ESCOLA PAU CASALS GRÀCIA
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Els nens i nenes de P-3 , P-4 i P-5:
Una bossa de roba que es quedarà a l’escola amb:
Una muda sencera de recanvi. ( calces/calçotets, samarreta, pantalons i mitjons, si s’escau).
Gorra amb visera
Banyador
Tovallola
Sabatilles piscina que es subjectin bé al peu
Dues mascaretes, pels trajectes amb autocar

QUÈ CAL DUR

Els dies que hi hagi piscina o platja caldrà que els infants duguin posat el banyador de casa. En cas que no es tingui
més d’un banyador, caldrà avisar a l’equip d’educadors/es per tal que us el facin arribar.
Els nois i noies de 1r. a 6è.:
Cada dia una motxilla , que anirà i vindrà cada dia, amb:
Crema de protecció solar
Gorra amb visera
Banyador
Tovallola
Sabatilles piscina que es subjecti bé al peu
Dues mascaretes, pel trajecte amb transport públic

CAL QUE TOT ESTIGUI BEN MARCAT, PER EVITAR POSSIBLES PÈRDUES.
AFA ESCOLA PAU CASALS GRÀCIA
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DEL MENJADOR:
El servei de cuina el farà l’empresa TRESMES ACTIVA SA,
• 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 112.

ENTRADES I SORTIDES:
Es faran totes per l’entrada del carrer Providència. Demanem , si us plau, que siguin àgils. És l’únic punt
d’accès a l’escola que hi haurà aquest estiu.
AFA ESCOLA PAU CASALS GRACIA

