Casal d’Estiu Estel 2022

Casal d’estiu i colònies Estel 2022
Tornem a les instal·lacions de l’escola!!!
Aquest estiu, tornem a realitzar el casal a les instal·lacions de l’escola.
Dates del casal i horaris:
Torn 1;
Del 27 de juny a
l’1 Juliol
Torn 2;
Del 4 de juliol al 8 de juliol
Torn 3;
De l’11 de juliol al 15 de juliol.
Torn 4;
Del 18 de juliol al 22 de juliol
Torn 5;
Del 25 de juliol al 29 de juliol
Torn 6;
del 29 agost al 2 de setembre
Inscrits a les colònies; Dilluns i
dimarts, 11 i 12 de juliol.

De 9 a 13 hores
58 €

De 9 a 15 hores
95€

De 9 a 17 hores
101€

58 €

95€

101€

58 €

95€

101€

58 €

95€

101€

58 €

95€

101€

58 €

95€

101€

27 €

42 €

45 €

Acollida de
8 a 9h
2€ per dia

Dates, lloc i preu de les colònies: 13, 14 i 15 de juliol a Eurostge, 147 €

Pagaments: Els pagaments es faran per transferència bancària durant el període d’inscripció o en
efectiu el dies de les inscripcions presencials.
Nº de compte ES62-2100-1137-5502-0007-4584
Podeu fer el pagament fraccionat.
Primer pagament: Com a mínim el 50% de l’import total; fins el 7 de maig
Segon pagament: L’import restant; fins el 6 de juny.
Si decidiu esborrar al nen/a un cop començat el casals aplicarà un recàrrec de 3,00 € per setmana
que no assisteixi.
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Els cinc grans eixos del casal:
 Autonomia i iniciativa. Afavorir l’autonomia del nen/a.
 Inclusió. Oferir a tots els infants altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les
seves característiques, necessitats o discapacitats i l'oportunitat de créixer conjuntament
compartint experiències i situacions d’aprenentatge.
 Solidaritat. Que descobreixin l’esforç i el plaer de pertànyer a un col·lectiu.
 Felicitat. Que aprenguin a ser feliços, a fer feliços als altres i a obtenir plaer, a partir de l’esforç
i la superació personal, a partir d’experiències vitals, senzilles i intenses.
 Il·lusió. Que desitgin contribuir i esforçar-se a millorar el que els envolta.
Aquests cinc grans eixos expressen una orientació genèrica en el treball educatiu que
realitzem diàriament des de Brúixola i d’aquí en surten els objectius generals i específics que
treballem en les nostres accions educatives.
Centre d’interès.
Les activitats proposades giren en torn a un eix d’animació, que té com a centre l es figures de “La
Sra. Antonieta i el Sr. Pepituu.” Una parella de gent del barri que ens explicaran un munt d’històries
i successos que no s’han resolt.
Sortides. Totes les sortides es realitzaran amb autocar.
Tots els dimarts pel matí anirem a les piscines de Can Dragó.
SORTIDES:
Dia 30 de juny: Arborètum
Vuitanta espècies d’arbres que es troben espontàniament escampats pel massís. Aquestes són
acompanyades d’altres espècies llenyoses menors, de fàcil implantació, distribuïdes en illes i agrupades
per veïnatge ecològic, a més a més de la bassa de l’Arborètum on podem trobar, peixos, tortugues i
ànecs.
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Dia 7 de juliol: Rierol d’Arbúcies
Uns prats verd, unes zones de plataners que fan una espai d’ombra magnífic i un rierol de
no més d’un pam, ens ajudaran a passar un dia genial. Quin millor entorn que aquest per
passar un dia calorós de juliol.

Dia 14 de juliol: Eurostage
Gaudirem d’un munt d’activitats d’aventura i natura en un entorn magnífic. Unes grans
instal·lacions ens ajudaran a passar un dia magnífic.
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Dia 21 de juliol: Somni d’una nit d’estiu (Nit al Casal)
La nit més esperada pels nens, sense cap mena de dubte. Fer nit en un lloc que coneixen
tant bé de dia, es pot convertir en una experiència emocionant com enriquidora difícil
d’oblidar.

Dia 28 de juliol: Ruta de les fonts
Una àrea de lleure amb rodejada de vegetació i fonts serà l’entorn perfecte per seguir les
nostres aventures.
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Organització Horària:
Detallem l’horari base del casal:








08’00-09’00 hores Acollida matinal
09’00-09’15 hores Arribada dels nens al Casal. Es revisa els nens que falten.
09’15-09’45 hores Jocs matinals.
09’45-10’45 hores Primera part de l’activitat de matí.
10’45-11’15 hores Estona de temps lliure, esmorzar i higiene personal.
11’15-12’45 hores Segona part de l’activitat i/o jocs d’aigua.
12’45-13’00 hores Recollir, preparar per marxar o preparar-se pel menjador.
13’00 hores Rentar mans i parar la taula.
13’30 hores Dinar.
14’15 hores Higiene personal, racons de creixement i temps lliure.
14’ 45 hores, recollir i preparar-se per la tarda.
 15,00-16’45 hores Activitat de tarda.
 16’45-17’00 hores Recollir el material, l’espai i netejar. Comiat del nens.
- Cal autorització per escrit si ve a buscar el vostre fill algú que no ho fa habitualment.
Què cal dur: a continuació us detallem el material que caldrà que porti el seu fill/a durant el casal:
-

El dilluns: Necesser amb raspall de dents, pasta de dents i tovallola.
Bossa amb muda de recanvi (P3 i P4) que es quedarà tota la setmana per si hi ha s’ha de fer servir.

Els participants del grup de petits(P3, P4 i P5) hauran de dur l’esmorzar dins d’una bossa marcada amb
el nom.
-

-

Els dilluns: “motxilla d’aigua” que es quedarà tota la setmana al casal i s’entregarà el divendres.

Motxilla d’aigua: banyador, xancletes lligades, tovallola i crema protectora.
Dimarts per anar a la Piscina: Motxilla de piscina amb roba de recanvi per després de la piscina,
tovallola. Han de venir amb el banyador posat des de casa i amb la samarreta del casal.
Dies d’excursió: Samarreta del casal posada (us l’entregarem el primer dia), calçat esportiu,
esmorzar, dinar*, ampolla d’aigua i gorra.
*Els nens i nenes que es queden a dinar al casal, se’ls hi donarà pícnic.
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INSCRIPCIONS I AJUTS ECONÒMICS.
AJUTS ECONÒMICS: En el següent enllaç podreu trobar tota la informació sobre els ajuts econòmics.
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families
Dates: del 23 d’abril al 23 de maig.
INSCRIPCIONS: https://vacances.barcelona.cat/ca/
Dates: Inici 23 d’abril fins 23 de maig
Les inscripcions del casal i de les colònies es tramitaran presencials o telemàtiques.
Presencials: dies 26 i 27 d’abril de 16:30 a 17:30 al despatx de l’AFA. C/ Felip II, n 54.
Telemàtiques: Fent-nos arribar el formularis d’inscripció per correu electrònica; casals@bruixola.net
Podeu descarregar-vos el formulari des del lloc web de l’AFA o des del lloc web de Brúixola.
https://bruixola.net/casal-estiu-estel/
En el lloc web de la campanya de vacances podreu trobar un catàleg amb totes les activitats que estan
adherides a la campanya de vacances d’estiu de Barcelona i per aquesta és on podrem accedir a fer les
preinscripcions.
Com:
Enllaç preinscripció pel casal:
Casal juny/juliol :
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-les-histories-de-la-senyora-antonieta-i-elsenyor-pepituu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-l-estelguinardo_99400622700.html
Casal de setembre:
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-les-histories-de-la-senyora-antonieta-i-elsenyor-pepituu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-a-l-escola-l-estelguinardo_99400688096.html
Enllaça preinscripció per les colònies: https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/colonies-d-estiules-histories-de-la-senyora-antonieta-i-el-senyor-pepituu-per-a-infants-i-adolescents-de-3-a-12-anys-ala-casa-de-colonies-dom-bosco-a-castellnou-de-bages-barcelona_99400688204.html
* Tots els infants que estan escolaritzats a l’escola L’Estel heu de fer la preinscripció com a plaça
tancada, en cas contrari la fareu com a plaça oberta.
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Recordeu que mitjançant els llocs web de l’ajuntament només esteu fet una preinscripció, així doncs per
formalitzar la inscripció heu d’enviar un correu electrònica amb el full d’inscripció de l’activitat amb:
Fotocòpia de la targeta sanitària Fotocòpia del llibre de vacunes


Comprovant de pagament

Les activitats, com les sortides es poden veure afectades per possibles modificacions degut a la
situació d’excepcionalitat pel Covid-19.

Altres:
- El dia de la sortida no quedarà ningú al casal, així doncs si decidiu que el nostre fill/a no participi de la
sortida, aquest dia no podrà venir al casal.
- Horari excepcional pel dia 21 de juliol. El casal tancarà a les 15h i tornarem a obrir a les 19 hores per
fer la nit al casal. Així doncs, els infants que haurien de marxar a les 17h, aquest dia, marxaran a les 15
hores.
- No es pot dur: llaminadures, aparells reproductors de música o similars, consoles de videojocs, diners,
telèfon mòbil...
- L’organització del casal no es farà càrrec de la pèrdua d’objectes de valor per part del participant.
- Si hem de donar alguna medicació, és imprescindible portar la pauta o recepta mèdica i el full
d’autorització signat per la família. El medicament ha d’anar marcat amb el nom, cognom i l’hora de la
presa, amb la dosi exacta dins d’un flascó o xeringa.
- Recordeu portar tota la roba marcada amb nom i cognoms, en un lloc ben visible.

- Totes les notificacions han de ser per escrit.
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ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
En /Na:_____________________________________ amb DNI___________________________ com a
pare/mare tutor/a del nen/a___________________________________________ Sol·licito que li sigui
administrada
la
següent
medicació:
Producte:________________________________________________________
Dosi:___________________________________________________________
Horari:__________________________________________________________
Des
de
el
dia___________________________fins al dia __________________
 Assumeixo la responsabilitat dels efectes que aquesta medicació pugui ocasionar.
 Cal adjunta la pauta de control del metge.
 És imprescindible que a l’envàs del medicament s’indiqui el nom del participant, l’hora de
l’administració i la dosi.
Signatura i data:

AUTORITZACIÓ PER A LA SORTIDA
En /Na:_____________________________________ amb DNI___________________________ com a
pare/mare tutor/a del nen/a___________________________________________ autoritzo a que el meu
fill/a marxi del casal amb _________________________________________________________ (nom de
la persona amb el que marxarà el participant) amb DNI_____________________________________
Signatura i data:
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