CASAL D'ESTIU
RECRESPORT 2022

CASAL D’ESTIU LANASPA-GIRALT 2022
LA CAIXA DE LES EMOCIONS
Ens avala una experiència de més de 12 anys organitzant casals
de lleure, campus esportius, extraescolars etc.
Recresport entén els casals d’estiu com una activitat lúdica i
educativa que té com a principal objectiu que els nens i nenes
gaudeixin del seu temps de lleure d’una manera activa i
divertida, i aprenguin i experimentin amb activitats que
normalment queden fora de les aules.
Per això, les nostres activitats es programen i planifiquen de
manera que no solament siguin un recull de jocs, tallers i
excursions, sinó que, més enllà, ofereixin una oferta educativa
integral amb l’objectiu de gaudir del temps de lleure deixant
volar la imaginació, descobrint les nostres capacitats creatives
i fomentant valors solidaris entre els i les participants.

MISSIÓ

Promoure activitats que permetin als alumnes tenir una
participació activa i dinàmica en la Societat, enfortint el procés
d’aprenentatge sempre amb entusiasme i de manera divertida
en un entorn lúdic ajudant al creixement personal dels infants.

VALORS
Solidaritat amb els altres infants. Aprendre a ser solidaris
amb totes les persones del Casal, ajudant-los en tot el que
necessitin.
Empatia Saber posar-se en la situació dels altres. Veure que
necessitats poden tenir i com els afecten les coses que els
puguin passar.
Treball en equip. En els Casals d’estiu es realitzen activitats
i tallers en equip que fomenten aquest aspecte. Els nens/es han
de col·laborar entre ells per aconseguir els objectius d’aquestes
activitats.
Respecte: Respectar els seus companys, als monitors i a
l’espai on es realitzen les activitats.
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OBJECTIUS
/ OBJECTIUS GENERALS

/ OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Crear un ambient en el qual els nens/es gaudeixin del casal,

1. Educar als infants del casal d’una forma interactiva i

divertint-se, desenvolupant-se i relacionant-se, afavorint així el
treball en grup i el respecte entre els companys/es.
2. Potenciar la imaginació i la creativitat dels infants a través
de jocs, esports, dinàmiques i treballs manuals.

divertida, potenciant la formació de valors com la solidaritat, la
tolerància, la llibertat i el respecte envers aquesta, la
consciència de diversitat i la protecció i el respecte al medi
ambient i potenciar la seva consciència ecològica.
2. Estimular el desenvolupament social dels infants, ajudant-los
a reafirmar la seva pròpia identitat com a persona i fomentant
la cohesió i el treball en equip, ensenyant-los a ser crítics i
constructius amb la societat, però també amb ells mateixos.
3. Crear un mètode de treball tant actiu com interactiu,
mitjançant el descobriment i la reflexió a través dels jocs, fent
servir el casal com una eina educativa amb característiques
pròpies, l’objectiu final del qual serà fomentar la integració i el
respecte dels infants pel medi natural i humà que els envolta
4. Apropar els infants a l’acceptació de la diferència i aprendre
a viure amb diversitat ja que convivim en una societat on
cadascú és diferent dels altres.

D’aquests objectius se’n derivaran una sèrie d’activitats que desenvoluparà l’equip del casal d’estiu per tal de
que sigui un projecte de tots els MONITORS I INFANTS.
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LA CAIXA DE LES EMOCIONS
CASAL D’ESTIU 2022
LA CAIXA DE LES EMOCIONS és un lloc on els infants han de poder explorar i interactuar amb les emocions, les vivències pròpies i de
les companyes i companys del Casal.
Tal com entenem els CASALS i l'experiència que tenim, a
RECRESPORT treballem els casals per setmanes, tenint un
centre d'interès cada una d'ella, sota el paraigua de LA CAIXA
DE LES EMOCIONS.
D'aquesta forma desenvolupem activitats lúdic-esportives
genèriques i pròpies del centre d'interès setmanal, i que es
combinen amb tallers propis, sortides matinals o de tot el dia,
tallers impartits per professionals externs, que comprenen
temes tan variats com les emocions, la cultura popular, l'esport,
l'art ...

Així doncs, aquest any hem preparat els següents centres
d'interès:

LA CAIXA DE LES EMOCIONS: Una caixa sense
fons que conté tantes i tantes i tantes emocions i
activitats per gaudir de l'estiu.
UNA CAIXA EN MOVIMENT: Ens movem amb l'activitat
física, amb els jocs participatius, activem el cos. Comencem
amb energia l'estiu.
UNA CAIXA DE DISFRESSES: Ens disfressarem, ens
pintarem, ballarem, actuarem i sobretot gaudirem de la
disbauxa. Hi ha res més divertit que un CARNAVAL a l'estiu?
LA CAPSA DELS COLORS: Els colors expressen emocions, i
les emocions es transmeten amb colors, tot plegat una explosió
d'il·lusió.
ART BOX: Art urbà en tota la seva expressió, dansa, música,
grafitis, una altra forma de viure l'art.
GASTROCAPSA: Cuinarem i experimentarem amb els
aliments, nutrició, frescor i creativitat estival.
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PREUS
MATRÍCULA

1 SOL PAGAMENT

SOCIS AFA

10,00 €

NO SOCIS AFA

20,00 €

QUE INCLOU
SAMARRETA
ASSEGURANÇA

CASAL D'ESTIU
SETMANA 4 DIES

SETMANA 5 DIES

DIA ESPORÀDIC

MATÍ

9.00 – 13.00

56,00 €

70,00 €

18 €

MATÍ + TARDA

9.00 – 13.00
15.00 – 17.00

68,00 €

85,00 €

20 €

TARDA

15.00 - 17.00

–

–

5€

DESCOMPTES
CASAL COMPLERT

30,00 € APLICABLE AL TOTAL DEL CASAL DE MATÍ O MATÍ +TARDA

GERMANS

5,00 € X SETMANA

Descomptes no aplicables menjador, carmanyola, ni esporàdics.

ACOLLIDA MATINAL

(Mínim de 8 infants apuntats.)
PREU SETMANAL

DIA ESPORÀDIC

8.45 – 9.00

GRÀTIS

GRÀTIS

8.00 - 8.45

10 €

3€

SERVEI DE MENJADOR

(Tant el menú i el servei de carmanyola inclou el monitoratge de 13.00 a 15.00)

13.00 - 15.00

PREU MENÚ* /DIA

PREU SERVEI CARMANYOLA / DIA

8€

3€

L’espai del menjador està dissenyat com un espai per a mantenir i potenciar el treball que al llarg del curs escolar es realitza amb els
infants, especialment pel que fa als hàbits alimentaris i de cortesia a taula.
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EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ SETMANAL
SETMANA 1

UNA CAIXA EN MOVIMENT
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

08.00-08:45h

ACOLLIDA MATINAL

08:45-09:15h

ENTRADA ESGLAONADA, PROTOCOL COVID I BENVINGUDA

09:15-10:00h JOCS DE CONEIXENÇA
10:00-10:30h

QUI SOM?

DIVENDRES

ACTIVITAT DEL CI

ACTIVITAT DEL CI

AMB RODES

SORTIDA DE MATÍ

JOC DE PISTES

MÚSICA

AMB RODES

SORTIDA DE MATÍ

10:30-11:00h

HIGIENE I ESMORZAR

11:00-12:00h

JOCS ESPORTIUS

DECORACIÓ DEL
CASAL

RELLEUS

AMB RODES

SORTIDA DE MATÍ

12:00-12:45h

WATER GAME

WATER GAME

WATER GAME

AMB RODES

SORTIDA DE MATÍ

13:00

HIGIENE I COMIAT AL GRUP DE MATÍ

13:00-15:00h

PROTOCOL COVID I DINAR

15:00-15:30h

JOCS DE TAULA

UNA MICA DE
LECTURA

JOCS DE TAULA

JOC LLIURE

JOCS DE TAULA

15:30-16:30h

JOCS TRADICIONALS

PREPAREM UN BALL

TEATRE

TALLER AROMÀTIC

JOCS D’AIGUA

16:30-17:00h
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HIGIENE I SORTIDA ESGLAONADA

