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CASAL D’ESTIU ESCOLA POMPEU FABRA 2017

Missió i objectius EL DETECTIU CONAN
El centre d’interès del casal d'estiu gira entorn del Detectiu Conan, i amb ell resoldrem els enigmes de
les joies perdudes. Potenciarem la curiositat i la capacitat dels infants per traslladar-se a llocs
imaginaris, a través d'activitats que ens permetran treballar la importància de la veritat i la justícia.
El casal es dedicarà a 5 setmanes temàtiques on, a través de diversos tallers, cada setmana, resoldrem
un enigma que ens durà a trobar les joies perdudes.

Destinataris
Tots els nens/es de P3 a 6é amb ganes de divertir-se, aprendre, i compartir experiències durant les
vacances Escolars. Degut al volum de nens /es del Casal es faran diferents grups d’edat
•
•
•
•

INFANTIL: P3-P4-P5
PETITS: 1r-2n
MITJANS: 3er-4t
GRANS: 5é-6e

Els nens/es es separaran per grup d’edat en el moment de fer els tallers i dinàmiques de joc, per tal
d’adaptar-los a les edats corresponents. En algunes ocasions farem coses conjuntes

.

Lloc i horaris
A les instal·lacions de l’Escola Pompeu Fabra El casal comença el 26 de juny fins al 28 de juliol
Els horaris del Casal són els següents:
•

De 8 a 9 acollida matinal

•

De 9 a 13h en servei de matí

•

De 9 a 15h en servei de matí més menjador

•

De 9 a 17h amb servei de mati i tarda amb menjador

•

De 9 a 13h i de 15 a 17h en servei de matí i tarda sense menjador

Aquells pares que hagin d’informar al director per apuntar-se al menjador o vulguin fer alguna consulta a
direcció entraran per la porta principal, l’horari d’atenció serà de 9:00-9:30h.

Normativa
•

Cal que els nens/es arribin puntuals per començar les activitats amb els companys.

•

Cal que els pares arribin puntuals a buscar als nens/es un cop acabat el Casal.

•

Les activitats del Casal són lúdiques i dinàmiques, cal que els nens/es vagin vestits amb
comoditat i amb roba que pugui embrutar-se.

•

En cap cas, no han de portar objectes tallants o perillosos, diners ni llaminadures. Els
monitors/es els proporcionaran en tot moment el que els calgui.

•

Portar-ho tot assenyalat amb el seu nom i dins una motxilla que ells identifiquin fàcilment.
TELÈFON COORDINADOR CASAL (SERGI): 610 074 332
TELÈFON DIRECTOR CASAL (ROBERT): 622 04 38 19
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Relació amb els pares:
La voluntat de tenir als pares informats comporta fer un taulell d’anuncis a l’entrada del Centres on hi
haurà escrita l’ informació sobre les excursions, menú de menjador i altres activitats.
El director del Casal estarà a la disposició dels pares o tutors diàriament per a qualsevol consulta.
Es podrà consultar a els/les educadors/es a la sortida del Casal per tal d’aclarir qualsevol dubte.
Cada cop que el Casal o algun grup concret faci una activitat que surti de la programació notificada, els
pares rebran la informació de l’equip d’educadors/es de tot el que pertoqui en cada situació.

SEGURETAT:
Una de les funcions bàsiques de l’equip de monitors és vetllar per la seguretat dels infants en el
desenvolupament de les activitats. Segons les especials característiques dels Casals d’Estiu caldrà
prestar atenció a les activitats nàutiques i a la piscina:
PISCINA I ACTIVITATS NÀUTIQUES: Els nens/es ficaran a l’aigua quan els monitors ho considerin
oportú. No entraran a l’aigua tots alhora sinó que es faran petits grups on sempre hi haurà un monitor
amb el grup d’infants tant dins com fora de l’aigua, jugant i participant de les seves activitats i
controlant els nens/es que estiguin amb ells.
Piscines (cada setmana)
Dilluns i dimecres (Piscina Besòs)

PETITS

A les 10.30. En autocar des de la

(P3,P4 i P5)

MITJANS
GRANS

Rambleta.
I

Dilluns i dimecres (Piscina Tennis)
A les 10.00. A peu.

Activitats nàutiques: A les activitats nàutiques hi aniran els grups de 1er fins a 6é, amb tren i
autobús, fins a la platja de Badalona. El grup d’Infantil es quedarà a l’escola realitzant activitats
refrescants, com la remullada.
Primera jornada nàutica: Divendres 30 de Juny
Segona jornada nàutica: Divendres 14 de Juliol

NIT AL CASAL: 6 de juliol i 20 de juliol
Aquest any ens quedarem a dormir dos nits al casal, aquesta activitat va dirigida als nens i nenes que
hagin vingut alguna de les setmanes al casal. Els nens i nenes han de venir a les 20.00 hores. Es oberta
a partir de P3 sempre i quan hagin dormit alguna vegada fora de casa amb l’escola. Realitzarem jocs
nocturns, farem “llum” de camp, soparem tots plegats i ens ho passarem molt bé. Els nens hauran de
portar el sopar i esmorzar, colxoneta, sac de dormir, lot, roba de recanvi.
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EXCURSIONS AMB AUTOCAR: 6 i 21 de juliol
Durant les excursions amb autocar els nens i les nenes del casal aniran degudament
asseguts i amb cinturó de seguretat posat, no es permet que els nens/es vagin de genolls
mirant enrere o assegut a prop de les portes de l’autocar, aquest seients seran ocupats pels monitors del
casal per un millor control visual de tot el vehicle. Quan el autocar arribi a destinació els monitors es
distribuiran per les diferents portes de sortida tant dintre com a fora del autocar per ajudar i controlar la
baixada del mateix. Les sortides amb autocar són:

6 juliol

Parc de l’Oreneta

DE 9 A 17H
És un parc pensat perquè els nens s’ho passin bé, amb àmplies zones d’estada. Hi ha moltes fonts. Un seguit de camins
ens aniran conduint als diferents espais i anirem descobrim els racons d’aquest parc. Hauran de descobrir el garrofer
des d’on podrem veure una magnifica vista de la ciutat: des de Sant Adrià del Besòs fins al Prat de Llobregat. És un
Parc on podem passar tot el dia i segur que els petits ho passaran d’allò més bé.

21 juliol

Parc de la Creueta del Coll

DE 9 A 17H
La Creueta del Coll és un gran parc amb un gran estany que a l'estiu esdevé una piscina pública, per tant, han d’anar
preparats amb banyador i tovallola perquè és possible que puguem accedir al llac. Una enorme plaça de 6.000 m2 i
espais on descansar sota l'ombra de les acàcies. A la zona d’ombra realitzarem el dinar i bona part de les activitats.

Cada dilluns

TARDES DE DILLUNS: ESPORT i REMULLADA

Els més grans realitzaran diferent esports: Basquet, futbol, volei...

Cada dimarts

TARDA DE CUINA

Cada dimarts preparem el berenar per gaudir-lo tots plegats. Plats relacionats sobretot amb el Japó.

Cada dimecres

ORIGAMI, JOCS TRADICIONALS I POMPES DE SABÓ

Cada dimecres a la tarda realitzarem diversos jocs tradicionals d’aquí i d’allà (Japó) com l’origami, i
crearem pompes de sabó.

Dijous i divendres

MAQUILLATGE, JOCS D’ARREU DEL MÓN, CANCÇONS I JOCS DE
DETECTIUS

Els dijous que no hi hagi sortida i els divendres a la tarda, es realitzaran tallers de maquillatge, jocs
d’arreu del món provinents de diverses cultures i jocs de detectius.

MATINS

Dilluns matí: Gimcanes i descobrir enigmes

Cada dilluns s’explicarà la temàtica de la setmana, relacionada amb el detectiu Conan
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MATINS

REMULLADA I XERINGADA
DILLUNS a DIVENDRES

Tots els nens/es gaudiran de remullades de diferent tipologia amb mànigues d’aigua, xeringues, globus,
galledes... I un cop a la setmana tindrem una xeringada!

ESTAMPACIÓ SAMARRETA (Tots/es)
FEM UN ESPANTA-SOMNIS (Primària). FEM UN MÒBIL (Infantil)
CREACIÓ D’UNA MÀSCARA
FEM UN MARC DE FOTOS
TALLER DE CREACIÓ D’UNA LLIBRETA

P3
TOTS

- Muda de recanvi / llençolet migdiada
-

Un got de plàstic
Crema solar amb el nom, repel·lent de mosquits amb una autorització per posar-li al nen.
Esmorzar
Gorra
Banyador i Tovallola

Tot amb el nom marcat.
TALLERS (el dia abans els monitors i el director informaran del que ha de portar cada grup)
Samarreta: Un diari
Per la tarda de cuina del Japó (1a setmana): pa de motlle, paté... Cadascú haurà de portar un
ingredient.
Fem un espanta-somnis/Fem un mòbil: Cartró del rotllet paper higiènic.
Marc de Fotos: Cartró i revista a color
Piscina
- Banyador
- Crema solar posada i a la motxilla
- Tovallola
- Gorra
- Aigua
- Roba de recanvi
- Manguitos (qui no sàpiga nedar)
REMULLADA / XERINGADES
- Banyador
- Gorra
- Roba de recanvi
EXCURSIONS
•
•
•
•
•
•
NIT AL CASAL
•
•
•
•
•
•
•

- Xancletes lligades
- Xeringa gran
- Tovallola
Esmorzar
Aigua
Dinar (excepte els nens de menjador)
Crema solar posada
Gorra
Samarreta Casal
Marfaga o colxoneta
Sac de dormir
Pijama
Sopar i esmorzar (per compartir)
Si dormen amb un nino, portar-ho
Muda de recanvi
Llanterna

Menjador: El menú s’entregarà el primer dia de casal
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PROGRAMACIÓ

MATÍ

TARDA

MATÍ

26

27

28

PRESENTACIÓ I BENVINGUDA

TALLER SAMARRETA

PISCINA

DETECTIU CONAN // 1 ENIGMA //PISCINA

DECOREM EL CASAL

JOCS del JAPÓ

ESPORTS/ XERINGADA

DECOREM EL CASAL

TARDA CUINA JAPÓ

ORIGAMI

JOCS DE DETECTIUS

3

4
TALLER ESPANTASOMNIS (1 A 6)
TALLER MÒBIL (PETITS)

5

6

PRESENTACIÓ I BENVINGUDA

SORTIDA TOT EL DIA PARC DE
L’ORENETA

JOCS D’ARREU
DEL MÓN
7

TARDA CUINA

POMPES DE SABÒ

10

11

12

13

PRESENTACIÓ I BENVINGUDA

TALLER MASCARA

PISCINA

ESPORT/XERINGADA

FESTA CASALS

ESPORTS (FUTBOL) + JOCS D’AIGUA

NIT

MATÍ

30
SORTIDA KAJAC
(1-6)
JOCS D’AIGUA
(P3-P5)

PISCINA

EL SECRET DE LA CASA COMTE MOR// 2
ENIGME // PISCINA
TARDA

29

NIT CASAL
14
SORTIDA KAJAC
(1-6)
JOCS D’AIGUA
(P3-P5)

EL ENIGMA DE LA MONA LISA / 3 ENIGMA
// PISCINA
TARDA

JOCS D’ARREU
DEL MÓN

ESPORTS (BASQUET) + JOCS D’AIGUA

17

18

JOCS
TRADICIONALS
19

PRESENTACIÓ I BENVINGUDA

TALLER LLIBRETA

PISCINA

TARDA CUINA

MATÍ

CARTES SECRETES // 4 ENIGME // PISCINA
TARDA

ESPORTS (FUTBOL) + JOCS D’AIGUA

20

21

GIMCANA
JOCS D’ARREU DEL MÓN

TARDA CUINA

POMPES DE SABÒ

24

25

26

27

PRESENTACIÓ I BENVINGUDA

TALLER MARC FOTOS

PISCINA

SORTIDA RIU

JOCS
TRADICIONALS

JOCS D’ARREU DEL MON
/CANÇONS I JOCS

NIT
MATÍ

MAQUILLATGE

SORTIDA TOT EL
DIA PARC DE LA
CREUETA

NIT CASAL
28

MISTERIS RESOLTS // 5 ENIGME // PISCINA
TARDA

ESPORTS (BASQUET) + JOCS D’AIGUA

CLOENDA CASAL

TARDA DE CUINA
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