CASALET SETEMBRE 2017

Descripció i prestacions de les activitats
Serà una activitat que funcionarà del 12 al 22 de setembre, de
16:30h a 18:00h, a la mateixa escola.
MOLT IMPORTANT: S’ha de comptar amb un mínim de
infants/dia.
Període d’inscripció

18

Els casalets d’estiu són com els casals d’estiu, un espai de vacances
i de trencament de la rutina diària dels infants al llarg del curs.
Els infant gaudiran d’una sèrie d’activitats lúdiques amb un objectiu
eminentment pedagògic.
L’educació en el lleure permet viure experiències vitals lúdiques i creatives
i situa l’educació en valors en un nivell de vivència personal intensa.
Mitjançant les activitats, es treballa la formació integral dels infants:
física, emocional, creativa, autonomia personal i relacionals.
Les activitats del casalet estan desenvolupades a partir del centre d’interès,
I amb uns objectius de treball específics per a cada grup d’edat.

Les inscripcions es faran a l’AMPA els dies 6 de Juliol de 17h a 20h
i el 7 de Juliol de 17h a 19h.

CENTRE D’INTERÈS Setembre 2017
ELS 5 SENTITS

Documentació necessària
S’ha de ser soci de l’AMPA.
Quotes

Es farà un descompte del 5% als segons germans i successius.
16:30 a 18:00

Dies del casalet
dies
dies
dies
dies

Quota
32,00 €
30,00 €
23,50 €
16,50 €

1 dia esporàdic

6,00 €
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2

o
o
o
o
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L’import es cobrarà directament del vostre compte, del 4 al 6 de Setembre.
Per qualsevol dubte:
Us podeu posar en contacte amb l’Eina al telèfon 937 36 47 22 / 648 247 285 o al
correu activitats@einacooperativa.coop.
Un cop iniciat el casalet, l’ampliació de dies es carregarà com a dies esporàdics.
Cal tenir en compte que l’anul·lació de la inscripció suposarà perdre la quota un cop
carregat el rebut.

Prepara’t el passaport i omple la motxilla amb il·lusió, emocions i ganes de
viatjar pel món . Passatgers al tren! Propera estació: els 5 sentits!!!
No t’oblidis de posar a la motxilla: la boca, els ulls, el nas, les orelles, les mans
i els peus. Et seran necessaris per poder descobrir el món mitjançant els
sentits.
Tenim cinc sentits, cinc sentits per descobrir el món que ens envolta i
compartir-lo amb els altres. A través dels nostres òrgans podem veure,
escoltar, tastar, olorar i tocar. Partirem dels propis sentits per descobrir l'entorn
de forma vivencial, i a l'hora experimentar amb tots ells. L’objectiu és endinsar-se
als 5 sentits tot tocant textures, escoltant música, tallers de manipulació i de gust i
olor com els de cuina.

Dilluns

1ª SETMANA
Del 12 al 15 de
Setembre 2017

2ª SETMANA
Del 18 al 22 de
Setembre 2017

FESTA

EL GRAN JOC DE
PISTES....

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

TALLER de CUINA

JOC de PISTES

ACTIVITAT EN
GRUP GRAN

ELS 5 SENTITS

JOCS
COOPERATIVES

MANUALITATS

TALLER de CUINA

FESTA FINAL

