SUPERHEROIS/INES US NECESSITEM!
CASAL D’ESTIU CAN MASRIERA

ELS SUPERHEROIS ET NECESSITEM !
CORDEU-VOS BÉ LA CAPA I A VOLAR
El ball, la lectura, l'humor, la creativitat, l'agilitat, les matemàtiques...tots tenim algun super poder increïble!
Un super poder que ens converteix en persones úniques i irrepetibles. Quin és el teu?
• Vols formar part de la nostra acadèmia de superherois i superheroïnes?
• Els superherois, la potenciació dels talents i el reciclatge, eixos del casal d'estiu.
A partir d'aquí, es fan accions per tal d'impulsar els talents de cadascú.
Els jocs i les activitats d'aigua no hi falten, a la vegada que es potencia l'autonomia, el reciclatge i els valors.
Volem que se sentin com a casa i mantenir la coherència amb el projecte de l’escola.
Per a nosaltres, és prioritari oferir als infants una atenció des de l’amor i el respecte als seus processos de vida,
establint els límits que assegurin la convivència.
Des d’aquesta premissa ens ocupem de crear ambients relaxats i rics en experiències sensorials, motrius i afectives.

Les superheroïnes i els superherois.
ESCOLA DE SUPERHEROIS!
Setmanalment, gaudirem de la visita d’uns curiosos i valents personatges.
Ens mostraran una sèrie de valors els quals, combinant agudesa, enginy i creativitat, es convertiran en P O D E R S!
Aconseguiran arrencar-nos somriures d’orella a orella!
Ens faran cuidar i estimar la natura; ens ompliran d’energia dia rere dia i faran de nosaltres un equip imparable!
Un grup d’herois i heroïnes carregats de bon rotllo!
Esperem que res ni ningú ho espatlli...! De ben segur que tots plegats i amb petits gestos, aconseguirem C A N V I A R
el món.

I vosaltres, sou conscients de quin és el vostre S U P E R P O D E R?
Activitats diferents en funció edats

OBJECTIUS RELACIONATS AMB LES
ACTIVITATS
Treballar en equip.
Aprendre a través del joc.
Participar en totes i cadascuna de les activitats.
Ser tolerant amb les diferències.
OBJECTIUS RELACIONATS AMB L’ESTONA DE DINAR I ESBARJO
Acceptar els diferents aliments que es posen al plat a l’hora de dinar.
Millorar en la manipulació dels aliments amb els estris corresponents.
Saber utilitzar el to de veu adequat en cada moment.
Parlar/demanar les coses amb educació, dirigir-se amb respecte.
Potenciar la iniciativa i la creativitat dels infants en el joc.
OBJECTIUS RELACIONATS AMB LA HIGIENE PERSONAL
Tenir cura de la seva pròpia imatge.
Consolidar l’hàbit de rentar-se les dents després de cada àpat.
Aprendre l’hàbit de rentar-se les mans abans i després
de cada activitat.
A partir d’aquests objectius es redactaran els objectius específics per a cada grup d’edat.

PLANTEJAMENT BÀSIC
Horari:
 Matí de 9,00h a 13,00h
 Matí i dinar de 9.00h a 15.00h
 Tot el dia amb dinar inclòs de 9.00h a 17.00h.
Servei de menjador: repartirem els menús abans d’iniciar el casal i les famílies que s’apuntin més endavant se’ls
hi facilitarà el menú.
Esmorzar de mig matí: recomanem que els infants portin quelcom de casa, es molt important per tots.
Es facilitarà tot el material necessari per desenvolupar els esports, els jocs, les gimcanes, tallers i demés activitats
que es plantegin al casal. Però també podem demanar alguna cosa que portin des de casa.
Roba necessària que tindrà que portar diàriament cada nen: Gorra, Banyador, Tovallola, Crema solar, xancles
goma.
Muda sencera de recanvi (infantil)
Nota: tot el material ha d’anar degudament marcat amb nom i cognom.
Cada dia el director del casal estarà a la porta per les entrades i sortides, si cal donar qualsevol informació del
vostre fill/a serà el moment adient. També trobareu el telèfon en cas de urgència penjat a la porta, la informació
setmanal i tot allò que calgui per que tingueu el màxim d’informació .

ELS AMBIENTS
1- Espai Taller: un petit espai acollidor on estar tranquils.
Un espai ambientat, on trobarem els materials necessaris
i podrem confeccionar l’ha disfressa dels superherois.
Cada setmana realitzarem una peça.

2- Espai aquàtic: Piscina diària, mànega per refrescar-nos
oferirem tot tipus de joc amb l’aigua.

ELS AMBIENTS

3- Espai cinema:
Després de dinar quan la calor es mes forta fem una estona de
cinema, gaudim dels grans èxits, però també musicals, que han
marcat la història.
4- Espai Aules:
Aules fora, tot ho fem a l’aire lliure els espais s’adapten a les edats,
etapes i necessitats dels nens/es.
S’adapten a la programació de les activitats que es realitzen.
5- Espai Menjador:
L'estona del migdia la pensem com un espai educatiu més dins del
casal, i és per aquest motiu que us volem explicar l'horari del temps
de menjador.

FESTA DEL PIJAMA
Una nit al casal!
Viurem tota una aventura. Podran gaudir d’aquesta nit els
participants que estan a la modalitat de tot el dia.
Els infants de primària que ho vulguin, podran viure una nit
estel·lar. Serà la quarta setmana del casal, prepareu la
màrfega, el sac, i la llanterna. Sempre i quan arribem al
mínim de participants.

CHEF PER UN DIA

Minichef CAN MASRIERA.
La cuina és la teva passió?
Proves per equips. Qui serà el nostre mini chef?
Taller de cuina setmanal.
Sempre respectant les mesures covid.

SORTIDA SETMANAL PELS VOLTANTS DE LA CASA
Material necessari per les excursions:
Motxilla de 2 nanses / Gorra / Calçat esportiu / Esmorzar / Cantimplora / Crema solar / 1 muda de recanvi...

PLANTEJAMENT SETMANAL
Amb el projecte "SUPERHEROIS I SUPERHEROÏNES" Pretenem que els participants coneguin les raons per
les quals uns personatges de ficció s’han convertit en SUPERHEROIS I SUPERHEROÏNES.
La seva roba, fortaleses i febleses, amics i enemics...
- Adquirir característiques que els permeten adquirir eines i habilitats.
- Valors com l'esforç, l'ajuda...
- Pors foscor, monstres...
- Hàbits saludables.
- I molt important que les seues fortaleses sorgeixen d'una alimentació saludable.
Capità Enciam, Capità Planeta, Patrulla canina, Les Super nenes ...

ACTIVITAT ESTRELLA SETMANAL
Un dia a la setmana activitats estrella
Ponis
Inflables
Jocs gegants...

FUNCIONAMENT DEL CASAL
 Es duran a terme totes les activitats programades i detallades per un mínim de 30 participants la setmana.
 Monitors amb ràtio 1/10 infants o fracció.
 Director de lleure titulat.
 Assegurança responsabilitat civil.
 Mútua Privada en cas d’accident.
 Coordinació i planificació del casal garantint les mesures del Procicat
 Responsable de seguretat i higiene. Dins l’equip inclourem la figura del responsable de seguretat i higiene, que
vetllarà pel compliment de les mesures sanitàries i higiene.
 Reunió informativa amb les famílies sempre i quan es puguin dur a terme.
 Inscripcions casal d’estiu del 24 de maig al 30 de maig 2021 per correu electrònic.
 Data primer pagament 10 dies abans de començar el casal d’estiu.
 Les actualitzacions de inscripcions setmanals per motius varis, caldrà informar-les la setmana anterior. No podrem
agafar cap inscripció fora dels terminis indicats. Per tal de una bona organització.
Totes les sol·licituds que arribin fora de termini passaran a una llista d’espera.
Es prioritzarà sempre l’ordre de reserva.
En el cas de que no es facin els pagaments en els terminis indicats entendrem que no interessa la plaça i la
assignarem als participants que estiguin en llista d’espera.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
• Via correu electrònic: bea@educames.eu
• Via correu electrònic: info@canmasriera.cat
• Via telèfon: 658864750 Bea / 683 274 223 Mª Josep
• Via informació setmanal impresa: la trobareu al plafó de l’entrada del casal.
• En que et puc ajudar? Vols Informació sobre el casal, truquem.
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