ACTIVITATS ESTIU 2020
29 de juny al 31 de juliol

Des de l’AMPA El Vapor i l’Eina Cooperativa estem preparant les activitats d'estiu d'aquest any.
La nostra proposta d’activitats va adreçada als infants de P3 a 6è de primària.
IMPORTANT: La informació continguda en aquest document pot ser modificada o anul·lada, atès la
situació d’excepcionalitat que s’està vivint aquest any.
L’Eina Cooperativa és una entitat amb més de 10 anys d’ experiència en organització i gestió de les
activitats curriculars, de reforç acadèmic i de lleure educatiu. Davant la situació de confinament
dels nostres infants i de les dificultats lectives que se’n deriven, hem dissenyat una nova proposta
d’activitats d’Estiu que inclouen activitats de reforç escolar i activitats de lleure amb un alt
contingut pedagògic.
Mitjançant racons d’aprenentatge i el treball per àmbits, completem les activitats de lleure
educatiu per a gaudir de l’estiu amb més intensitat que mai: diversió, creativitat, expressió artística,
jocs cooperatius i esports. Des de l’Eina vetllem per a que aquest temps d’estiu estigui ple
d’activitats que facin créixer als infants i joves amb salut i felicitat.

CENTRE D’INTERÈS DEL CASAL LÚDIC
Centre d’Interès: «Un viatge Olímpic»
Aquest any, el centre d'interès fem una breu descripció del Centre d’Interès, la Cultura i l’Esport
és una temàtica que reuneix els criteris establerts per assolir els objectius doncs ens permet
treballar des de la creativitat, la imaginació i els hàbits saludables de la pràctica esportiva per
despertar l’interès dels infants. Per tal de fer arribar el CI als infants proposem un lema:
«Un viatge Olímpic» a través del qual els infants faran volar la imaginació tot gaudint de la
proposta d’activitats, sense perdre de vista que aquestes activitats tindran sempre un alt
component pedagògic i un objectiu educatiu.
Els jocs, la música i l’esport seran un nexe d'unió a la proposta d'activitats a més de fer un
acompanyament emocional i escoltar amb atenció plena allò que ens expliquen i acompanyar-los
per a que puguin expressar el que necessiten.

ACTIVITATS CASAL ESPORTIU
CASAL ESPORTIU
El Casal Esportiu està adreçat als infants més grans, amb una proposta d’activitats al voltant de
l’esport i concretament el bàsquet, tant per introduir-ne de nous com per a perfeccionar i millora
en els que ja coneixen. Amb l’esport es treballa,a més a més, tot un conjunt de valors relacionats
amb les activitats en grup, l’esforç, la relació amb altres infants, la no discriminació i la competició
positiva.
Al Casal Esportiu es conjuguen una pluralitat d’esports, des d’esports d’equips fins a esports,
dirigits en tots els casos per monitors i monitores amb experiència esportiva.

ORGANITZACIÓ I LLOC DE REALITZACIÓ
L’organització de les activitats es fa de manera setmanal, amb els horaris, els espais i les activitats
que es desenvoluparan. A l’inici del casal rebreu el calendari amb les activitats programades.
El lloc de realització de les activitats:



Escola El Vapor Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 186, 08221 Terrassa, Barcelona

ACTIVITATS ESTIU 2020
29 de juny al 31 de juliol
REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES
Degut a la incertesa de noves normatives d’aplicació referent al nombre de persones que poden
estar juntes, la reunió informativa queda pendent de confirmació. En cas de fer-la s’avisarà per
correu electrònic del dia, horari i lloc.

ESTRUCTURA HORÀRIA DEL CASAL
Horari

Serveis del Casal d’Estiu
Servei d’Acollida Matinal (mínim 10 inscripcions
per setmana )
Casal Matí
Servei de Menjador (mínim 20 inscripcions per
setmana)
Casal tarda (mínim 20 inscripcions per setmana)

8:00h a 9:00h
9:00 a 13h /14:00h
13:00 a 15:00h
15:00 a 17:00h

EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ SETMANAL

Exemple

Dilluns

Dimarts

9:15h a 10:15h

Presentació del
CI.
JOCS DE
CONEIXENÇA I
COOPERACIÓ.

10:15h a10:45h

Racons
d’aprenentatge

10:45h a 11.15h

11:15h a 12:00h
12:00h a
13:00h /14:00h

Assemblea
Bon dia
Racons
d’aprenentatge
Ginkana: A què
juguen els
infants
africans?

Assemblea
Bon dia
Racons
d’aprenentatge
Fem les
mascares i
vestits africans

Divendres

Assemblea
Bon dia

Assemblea
Bon dia

Decorem el nostre
espai:
On és l’Àfrica?

Maqueta
diferents parts
d’Àfrica

Racons
d’aprenentatge

Descoberta de
l’entorn
Joc de pistes

ESMORZAR
Conta – Contes
musicals Just
danse africans

Coneixes el teu
barri?

Racons
d’aprenentatge
Jocs africans
cooperatius
d’exterior
ESMORZAR
Fem pintures
tradicionals
Africanes

AIGUA PER TOTHOM (jocs d’aigua i manguera)
Explotam un globus, Cadires passades per aigua, El desmai aquàtic, La muralla etc

DINAR I TEMPS D’ESBARJO

13:00h a 15:00h
15:00h a 17:00h

Dijous

ACOLLIDA MATINAL

8:00h a 9:00h
9:00h a 9:15h

Dimecres

Jocs esportius

Fem papiroflèxia

Jocs de taula i
habilitats

Jocs d’exterior /
esports

Fem mandales

*Aquestes activitats es podran modificar degut a la situació actual, en funció de les noves
normatives que surtin publicades del Departament de Salut pública i Direcció General de Joventut
junt amb normatives vers prevenció de Riscos Laborals.

ACTIVITATS ESTIU 2020
29 de juny al 31 de juliol
PROCEDIMENT I PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
Inscripcions: Del 6 al 15 de juny de 2020.
La inscripció, es farà via telemàtica, la informació i la inscripció la trobareu a la pàgina web de
l’Eina, www.einacooperativa.coop .
El pagament del casal, serà per la totalitat de les opcions marcades, mitjançant transferència al
compte de la caixa ES80 2100 3124 8822 0025 9957, una vegada rebuda la inscripció us farem
arribar un correu amb les indicacions e imports, passada la data 18 de juny no es validarà cap
inscripció que no tingui confirmació de pagament.
Documentació que s’ha de portar impresa el 1r dia d’activitats i lliurar a la coordinadora.
Fotocòpies: DNI pare/mare o tutor legal, targeta sanitària de l’infant, carnet de vacunacions al dia,
autorització model únic per Casal (cliqueu per descarregar) Declaració responsable.
Les inscripcions inclouen: Samarreta i festa final Casal (si les normatives ho permeten)

QUOTES CASAL D’ESTIU / CASAL ESPORTIU
Tot el Casal

Preu per
setmana

8:00h a 9:00h

67,50€

13,50€

9:00h a 13:00h

295€

59€

9:00h a 14:00h

350€

70€

175€

35€

80€

16€

Horari

13:00h a15:00h
(Menjador amb
càtering )
15:00 a 17:00h
(tarda)

Descomptes:

2ons germans i següents (5%), famílies nombroses i
monoparentals (5%).
Descompte Casal sencer (15%), per a inscripcions
que inicialment es facin per tot el Casal.
Possibilitat de pagaments fraccionats i finançament
del Casal.

Per complir amb el protocol de seguretat no es podran ampliar les setmanes d'inscripció ni canviar
de modalitat de casal.

PER MÉS INFORMACIÓ
Eina Cooperativa
C. Pamplona, 21 – 08227 Terrassa
activitats@einacooperativa.coop
www.einacooperativa.coop
Tel. 93 736 47 22 / 692 04 72 81
Horari atenció: 10h-14h i de 16h-19h

Segueix-nos per no
perdre’t cap novetat!

