1

CASAL LA NOVA ELECTRA
RECRESPORT 2022

GUIA FUNCIONAMENT CASAL D’ESTIU
/// LA NOSTRA MISSIÓ
Promoure activitats que permetin als participants a 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 a un creixement personal dels nens/es.

/// ELS NOSTRES VALORS
● Ser solidaris amb els altres nens/es. Aprendre a ser solidaris amb totes les persones...
● Tenir empatia: Saber posar-se en la situació dels altres. Veure que necessitats poden tenir i com els
afecten les coses que els puguin passar.
● Treballar en equip: En els Casals d’estiu es realitzen activitats i tallers en equip que fomenten aquest
aspecte. Han de col·laborar entre ells per aconseguir els objectius de les activitats setmanals.
● Treballar la inclusió en el grup.
● Respectar: Aprendre a respectar als seus companys/es, als monitors i a l’espai on es realitzen les
activitats.
● Tenir iniciativa: Construir nous projectes, potenciant les seves oportunitats, partint de les seves
habilitats i els seus interessos.

/// EL CASAL
Entenem el Casal d’estiu com una activitat de lleure que engloba aspectes lúdics i educatius. És per
això que, per una banda, ens plantegem que els infants i joves siguin les protagonistes de les
activitats que es realitzen i que el joc tingui un paper fonamental per tal d’aprendre, gaudir,
relacionar-se i expressar-se de diferents maneres.
Per altra banda, creiem necessari que el lleure ofereixi espais on l’infant pugui desenvolupar el seu
progrés personal de manera integral, i per tant, respectant i afavorint les diferents dimensions del jo
(física, afectiva i espiritual, intel·lectual i social).
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/// OBJECTIUS DEL CASAL
1.- Crear un ambient en el qual els nens/es gaudeixin del casal, 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,
excursions i tallers.
3.- Mostrar i fer comprendre als infants la diversitat cultural, social i de possibilitats existents a la
nostra societat i al món.
4.- Potenciar la inclusió entre els nens/es del Casal.
5.-Ajudar a tenir bona comunicació i respecte entre els infants.

/// HORARI DEL CASAL
ACOLLIDA MATINAL (Només usuaris que l’han contractat)

8.00h a 8.45h

HORARI D’ENTRADA MATÍ

8.45h a 9.00h

HORARI D’ENTRADA TARDA

15.00h

HORARI DE SORTIDA MATÍ

13.00h

HORARI DE SORTIDA MIGDIA

15.00h

HORARI DE SORTIDA TARDA

17.00h

US PREGUEM EL MÀXIM DE PUNTUALITAT
L’ENTRADA AL CASAL ÉS FARÀ PER LA PORTA PRINCIPAL DE L’ESCOLA I S’HAURAN DE
RESPECTAR LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT, SI US PLAU NO ENS ACUMULEM A LA PORTA I FEM
UNA FILERA.
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/// MATERIAL PER AL CASAL
DIARI

Motxilla amb esmorzar*, cantimplora, barret
És molt recomanable portar tovallola, xancletes, banyador, protecció
solar i una muda per si fa calor i es remullen.
*Evitem plàtan per que normalment amb el sol i la moxila acaba xafat

INFANTS DE P3 i P4

Motxilla o bossa amb un recanvi de roba. Es portarà el primer dia i es
tornarà l’últim.

SORTIDES

A les sortides sí que s'ha de portar la samarreta del casal.
A més de la motxilla, amb aigua suficient, barret, mascareta de reserva,
roba còmoda i si és possible una muda per si es remullen.
No oblidem la crema solar.
Si l'excursió és per a un dia complet, haurà de portar esmorzar i dinar.
(Els de menjador es prepara pícnic)

PISCINA I PLATJA

Tovallola, xancletes, banyador, protecció solar, pinta.
Samarreta donada al casal.
De P3 a 1R o els que no saben nedar, portar “manquitos” inflats de
casa.

MENJADOR

Els alumnes han de portar cada dia i emportar-se a casa el plat de
plastic, got de plastic, coberts i tovalló.

MOLT IMPORTANT TOT MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT
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/// SERVEI DE MENJADOR
Es un espai dissenyat a mantenir i potenciar el treball dels hàbits alimentaris saludables, les
habilitats socials i emocionals que durant el temps de menjador escolar els infants adquireixen poc
a poc.
CÀTERING

Empresa Som Valors
Productes de Temporada I proximitat
Productes d’agricultura i ramaderia ECO i Regenerativa.

CARMANYOLA

Podeu portar el menjar de casa, igualment s’haurà de pagar el
servei de monitoratge.

VEURE MENÚ ADJUNT

/// NORMATIVA MALALTIES
Els infants que han tingut febre durant la nit o que tenen malalties contagioses no podran assistir al
casal. Igualment, si l'infant està malalt, s'ha de quedar a casa.
Per tal d'evitar problemes, quan un nen o nena hagi de prendre una medicació és preferible que li
doneu la família a casa. Les monitores i monitors no poden administrar cap medicament sense el
certificat signat pel metge que l'ha prescrit on consti: el nom del nen/a, el nom del medicament, les
instruccions d'administració i una autorització signada de la família. Doneu els medicaments a la
coordinadora del casal, no permeteu que els portin els infants.
En cas d’accident es fa una primera valoració de l’actuació a fer en funció de la gravetat de
l’accident. El segon pas és trucar la família de l’infant per explicar l’accident. En cas de necessitar
assistència sanitària es truca una ambulància i portem l’infant al centre mèdic més proper. Un cop
atesa la incidència es redacta un informe de l’accident per fer-lo arribar a la família i l’asseguradora,
en cas que aquesta hagi d’intervenir.
ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE ENS INFORMEU DE QUALSEVOL AL·LÈRGIA O SI HEM
DE PRESTAR ATENCIÓ A QUALSEVOL NECESSITAT DE L’INFANT. SI JA HO HEU FET AL
FORMULARI JA ESTA, SINO SI US PLAU FEU-NOS ARRIBAR LA INFORMACIÓ ABANS
DE COMENÇAR EL CASAL.
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/// COMUNICACIÓ
A continuació us presentem les formes de comunicació del casal.

COORDINADORA CASAL
Si necessiteu alguna informació relacionada amb els vostres fills/es del dia a dia, us donarà
resposta tan bon punt pugui, si és al moment al moment i si no, un cop hagi fet les consultes
pertinents el més ràpid possible.
Aportacions o observacions que vulgueu fer per al funcionament del casal, organització,
monitors/es...i qualsevol altre dubte o qüestió relacionada amb el dia a dia que penseu que sigui
important explicar-li.

615 819 734

DE 9.00 a 17.00

campus@recresport.net
SEMPRE PODEU DEIXAR-NOS UN WHATSAPP O MAIL I EL CONTESTAREM EL MÉS AVIAT
POSSIBLE
A l’entrada del Casal, disposareu d’un plafó informatiu on anirem penjant informacions relatives a les
activitats que es realitzen al dia següent així com material necessari.

/// INFORMACIÓ SETMANAL I DIARIA
La programació setmanal i el menú de menjador es penjarà a la porta de l’entrada.
Si tenim una excursió, festa... aquesta setmana també es posaran les indicacions a la porta i
qualsevol dubte preguntem!!!
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/// EXCURSIONS PROGRAMADES
DIVENDRES 01/07/2022

BOING

DIMECRES 06/07/2022

PLATJA - CUBELLES

DIMECRES 13/07/2022

GRANS ILLA FANTASÍA / PETITS GRANJA AVENTURA

DIMECRES 20/07/2022

PÍSCINA SANT LLORENÇ

DIVENDRES 22/07/2022

FESTA PÍJAMA AL CASAL

DIVENDRES 29/07/2022

PÍSCINA SANT LLORENÇ / FESTA FINAL

/// SERVEIS ESPORÀDICS
La contractació dels serveis esporàdics s’haurà de realitzar 1 dia abans del seu ús.
S’haurà de fer mitjançant el següent correu electrònic: campus@recresport.net
Indicant el servei necessari i adjuntant el rebut del pagament.
El pagament es farà mitjançant transferència bancaria al següent número.
ES02 0182 8657 3802 0032 4977
PREU DELS SERVEIS ESPORÀDICS
ACOLLIDA ESPORÀDICA

3,00 € / DIA

MATÍ ESPORÀDIC

18,00 € / DIA

MATÍ + TARDA ESPORÀDIC

20,00 € / DIA

TARDA ESPORÀDICA

5,00 € / DIA

CÀTERING DIA ESPORÀDIC

8.00 € / DIA

CARMANYOLA DIA ESPORÀDIC

3,00 € / DIA
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/// COMPORTAMENT I ACTITUD
Per tal de participar en les activitats s’hauran de complir les normes establertes pel bon
desenvolupament d’aquestes, especialment les de convivència i respecte cap als companys i
monitors. El no compliment d’aquestes normes pot comportar l’expulsió de l’activitat si un cop
avisat l’alumne i notificada la família, dita actitud no millora.
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència:
a/ faltes injustificades d'assistència.
b/ els actes d'incorrecció o desconsideració amb els companys o monitors.
c/ els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats.
d/ els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra els companys o monitors.
e/ el deteriorament de les dependències de les instal·lacions, del material d'aquest així com
qualsevol material dels companys o de les empreses responsables de les activitats.
f/ Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat:
•
les baralles
•
qualsevol conducta contrària a les normes elementals d'educació.
•
La desobediència manifesta a les indicacions de qualsevol monitor o personal no docent de
l’activitat.
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BON CASAL!

Valors us desitja

0 6 5 5

2 2

0 8

2 5 8 5

2 1

