CASAL ESTIU 2021 - Escola Proa

Aquest estiu arriben les grans olimpíades a l’Escola Proa!!
Coneixerem l’Arpo, la mascota de les olimpíades, que ens
acompanyarà durant el casal i ens ajudarà a superar tots
els reptes que se’ns plantejaran.
També tindrem un convidat sorpresa que ens ho posarà
encara més difícil i necessitarem la vostra ajuda per poder
celebrar les olimpíades.
Esteu preparats i preparades per conèixer l’Arpo i celebrar
les grans olimpíades?

INFANTIL
Per als nens i nenes de P3, P4 i P5, UN CASAL PER VIURE SORPRESES I
DESCOBRIR! Tallers, sortides, remullades, experimentació, activitats esportives,
racons, jocs d’aigua, nous descobriments i moltes coses més amb els vostres
monitors/es habituals de l’Escola!
PRIMÀRIA I ESO
Per als i les més grans, de 1r a 6è i 1r i 2n d’ESO, UN ESTIU PLE DE NOVETATS,
AVENTURES I NOVES EXPERIÈNCIES!
Jocs cooperatius, esports, remullades, excursions, colònies, tallers, nit al casal i
moltes més sorpreses amb els vostres monitors/es habituals de l’Escola!
DATES
1a setmana: del 28 de juny al 2 de juliol
2a setmana: del 5 al 9 de juliol
3a setmana: del 12 al 16 de juliol
4a setmana: del 19 al 23 de juliol
5a setmana: del 26 al 30 de juliol (només de matí)
Setembre: de l’1 al 10 de setembre
L’horari serà de 9h a 13h i de 15h a 17h amb opció de fer només matí o matí i
tarda. El servei de menjador serà de 13h a 15h.
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ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES
L’entrada al casal es farà pel c/Almeria, 57.
8’50h 1r 2n i 3r primària
8’55h 4r 5è i 6è primària
9’00h P3, P4 i P5
Sortida del casal a les 13h i 15h per l’alumnat que dina a casa.
Sortida del casal es farà pel c/Almeria, 57.
16’50h 1r 2n i 3r primària
16’55h 4r 5è i 6è primària
17’00h P3, P4 i P5
Us demanem puntualitat!
HORARI DIARI
08:00h
09:00h
10:00h
13:00h a 15:00h
15:00h
17:00h

Servei d’acollida (alumnat inscrit)
Entrada. Racons, esmorzar i pati
Activitats matinals
Dinar i temps lliure/racons (alumnat inscrit)
Activitats de tarda
Sortida

EL CASAL
Aquest estiu hem preparat un casal adaptant totes les activitats per tal de
complir amb els requisits sanitaris que s’estableixen.
Tot i així, podrem fer tot tipus d’activitats per alumnes d’entre 3 a 14 anys:
jocs, tallers, dinàmiques, esports, remullades i moltes coses més, que ens
ajudaran a viure noves experiències.
Totes les activitats estan organitzades i avaluades pel personal de l’escola que hi
treballa durant tot el curs.
Els objectius que treballarem són:
•
•
•
•
•
•
•

Recuperar hàbits d’abans del confinament
Treballar la gestió emocional
Recuperar les relacions socials amb amics i amigues
Afavorir la convivència, fent als infants i joves partícips de les activitats
Afavorir la iniciativa i autonomia personal
Aprendre a respectar
Posar-nos en forma fent esport
i sobretot...Passar-ho molt bé!
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RESPONSABLES
La ràtio és d’un monitor/a per cada 10 infants.
Director del casal: Marc Cardona
Coordinadora del casal: Cristina Bosch
Monitors/es base
P3: Remei Vizcarro
P4: Montserrat Ramos
P5: Anna Etxarri
1r i 2n PRI: Elva Fernández
3r i 4t PRI: Joan Muros
De 5è a 2ESO: Jana Gatnau
UBICACIÓ I INSCRIPCIÓ
El casal es realitza a l’escola: espais
interiors, exteriors, aules habituals, aules
polivalents, gimnàs i patis.
C/Almeria, 57, 08014. Barcelona
Telèfon: 93.421.95.29 (Cristina Bosch)
Correu: casalestiu@escola-proa.cat

PERSONA REFERENT DE CONTACTE
En cas de no poder assistir, d’haver de sortir del casal durant l’horari o bé si la
persona que recollirà al/la nen/a és diferent de l’habitual, cal que aviseu al
Director del casal, Marc Cardona, o al responsable del vostre grup.
Us recordem que el telèfon de contacte és 640 389 475 en horari de 8:00h a
17:00h i també teniu el telèfon de l’escola de 8:30h a 13:30h: 93.421.95.29
Menjador al casal
Les quatre primeres setmanes hi haurà servei de menjador, la cinquena l’horari
del casal serà només fins a les 13h.
Disposem de cuina pròpia i un menú elaborat amb productes de proximitat.
Atenem totes les dietes, intoleràncies i al·lèrgies, sempre amb prescripció mèdica.
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Piscines
Tenim dues piscines grans i dues petites per fer cada dia una estona d’aigua!

Nit al casal
Volem tornar a reviure la NIT AL CASAL; una oportunitat de passar una nit a
l’Escola. Hi haurà un sopar a la fresca i activitats per gaudir-ne molt!
Sortides
Un cop per setmana farem una sortida fora del casal, aquest estiu com a novetat,
la segona setmana anirem tres dies de colònies (a excepció del més petits de P3
que vindran l’últim dia a passar-ho amb nosaltres, sense pernoctació).
1a setmana: Escola del vent Badalona activitat d’aigua
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2a setmana: Bassa de Sant Oleguer

3a setmana: Colònies. Casa Can Mon Cau del 14 al 16 de Juliol
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4a setmana: Bosc encantat

5a setmana: Caixaforum

MATERIAL QUE CAL PORTAR
Cada dia:
• Banyador posat de casa, roba interior de recanvi, xancletes, gorra,
tovallola, crema protectora solar i mascareta de recanvi (cada dia
abans de dinar, farem una estona de piscina).
• Esmorzar i ampolla d’aigua personal.
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El primer dia del casal:
•
•
•

Roba de recanvi (només P3 i P4). Roba interior, samarreta i pantalons.
Fotocòpia de la targeta sanitària, carnet de vacunació, protecció de dades i
Declaració responsable.
Un estoig amb material i una capsa (tipus de sabates) per deixar totes les
pertinences personals i degudament marcada amb el nom i cognom.

Si es queden a dinar:
•
•

Tovalló amb goma elàstica o pitet (només P3).
Una tovallola per l’alumnat de P3 que dormi la migdiada.

NORMATIVA
•

En cas que el nen/a hagi de prendre algun medicament durant
l’horari del casal, cal comunicar-ho per escrit amb una autorització
signada acompanyada de la recepta mèdica corresponent.

•

No es poden portar llaminadures, diners ni objectes de valor. Podran
portar cada dia una joguina que no es podrà compartir.

MESURES DE SEGURETAT
•
•
•

•
•

•

Rentat de mans: s’ha de realitzar de manera habitual i correcta.
Comprovació de símptomes abans de sortir de casa: caldrà que
reviseu l’estat de salut dels vostres fills/es i prendre’ls la temperatura.
Espais: caldrà vetllar per mantenir una distància física d’1,5metres i fer
torns en l’ús d’espais compartits (sent necessària la neteja i desinfecció de
l’espai entre el canvis de torn).
Neteja i desinfecció de les instal·lacions i el material: caldrà
desinfectar taules i material després de cada activitat.
Seguretat alimentària: els àpats es serviran en safates individuals,
s’evitaran utensilis compartits. L’alumnat no podrà col·laborar en les
tasques de cuina ni neteja.
Entrades i sortides: Hauran de ser de forma esglaonada i mantenint les
distàncies de seguretat per evitar aglomeracions.
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INSCRIPCIÓ
•
•
•
•
•
•
•
•

Període d’inscripció del 29 d’abril al 16 de maig de 2021 a través del
següent formulari: INSCRIPCIÓ CASAL ESTIU 2021
Les activitats es faran sempre que hi hagi un mínim d’inscripcions per
setmana.
Un cop començat el casal heu de notificar els canvis o baixes amb cinc dies
d’antelació, en cas contrari no s’abonaran.
El casal es cobrarà per setmanes senceres, segons els preus indicats.
El casal dels dies de juny i juliol es facturarà en el rebut del juliol.
El casal de setembre es facturarà en el rebut de setembre.
Les regularitzacions (altes i baixes setmanals) es facturaran o abonaran
cada divendres.
L'import del casal s'ha d'abonar abans de començar-lo.
Alumnat de l'escola: El pagament es pot fer en efectiu, transferència
bancària, targeta de crèdit o domiciliació bancària.
Alumnat d'altres centres: El pagament es pot fer en efectiu, transferència
bancària o targeta de crèdit.

PREUS
Inclouen les sortides setmanals i les colònies
SETMANA
Del 28 de juny al 2 de juliol
Del 5 al 9 de juliol*
Del 12 al 16 de juliol*
Del 19 al 23 de juliol
Del 26 al 30 de juliol
De l’1 al 10 de setembre

MATÍ (de 9h a 13h)
81€
81€
81€
81€
130€

MATÍ I TARDA
(de 9h a 13h i de 15h a 17h)
100€
100€
169€
100€
174€

MENJADOR 8’98€/DIA
ACOLLIDA 3’26€/dia
32’60€/preu fix (a partir de 10 dies)

*Nit al casal per a l’alumnat que s’apunti: 25€ pels inscrits i 29€ pels no inscrits
en aquella setmana.
*Per a l’alumnat de P3 aquesta setmana té el mateix preu que la resta de
setmanes, ja que no fan colònies.

