Benvolgudes famílies,
Rebeu una cordial salutació, i aprofitem l’avinentesa per donar-vos la benvinguda a
totes les famílies que gaudireu de l’estiu amb la nostre companyia al setè casal d’estiu
que organitza Picant de Mans.
CALENDARI
Inici del Casal, 25 de juny
Acabament del casal, 31 de juliol
Dies festius, 9 de juliol
Telèfon de contacte: 667 480 973
HORARI
Permanències de 7:45 a 9:00
Casal matí de 9:00 a 13:00
Menjador de 13:00 a 15:00
Casal tarda de 15:00 a 17:00

CENTRE D'INTERÈS
Centre d’interès: Construïm una tribu d’indis.
Que vol dir centre d’interès : Es parteix d'un tema com a eix transversal de totes les
activitats que es faran durant tot el casal.
Objectius educatius del centre d’interès :

Conèixer les tradicions dels indis.
Experimentar a traves de la descoberta
Respectar i estimar el espais que ens envolten.

PROGRAMA D’ACTIVITATS:
Cada grup adaptarà les activitats a les edats dels participants.
Durant el casal els nens aniran coneixent diferents tipus de tribus índies, ballarem
les seves danses, aprendrem les tradicions i con vivien. I finalment intentarem
construir un poblat indi.
Les tardes les dedicarem a fer les ambientacions i ens cuidarem de les plantes de la
façana i del hort.

ENTRADES I SORTIDES
Les entrades i sortides seran per la porta de la pista. L’horari d’entrada serà flexible
de 9:00 a 9:30hores
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9:00 - 9:30 del matí: entrem, organitzem el dia i comencem les activitats .
11 esmorzem, i deixem una estona lliure de pati.
11:45 fem les remullades.
13,15 dinem.

DIES DE PISCINA i PLATJA
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Lloc de sortida: 9:00 a l’escola.
Recollida: 13:00 a l’escola.
Els dies de piscina esmorzem a les 9:30h.
Els nens que no saben nedar, cal que portin manguitos, si us plau inflats i lligats a la
motxilla.
Cal que poseu el protector solar a casa.

QUE CAL DUR
El banyador posat de casa cada dia.
El protector solar posat a casa cada dia.
A la motxilla: roba interior de recanvi, una tovallola, una gorra, cantimplora amb aigua i
l’esmorzar.

SORTIDES
El divendres 18 de juliol acampada al pati.
El dimecres 30 de juliol sortida de tot el dia a Marineland.

ALTRES COSES
Recomanem que cada dia per esmorzar portin un entrepà i aigua.
No administrarem cap mediació si no es té l’autorització signada pels pares.
Les sabates millor que siguin tancades amb velcro.
Cal que tot vagi marcat amb el nom.

