INFORMACIÓ CASAL ESCOLA l’ALZINA
En primer lloc des de l’AMPA de l’Escola L’Alzina i tot l’equip de Control Play Sports vol agrair la vostra
confiança en el Casal. Control Play Sports compta amb una llarga experiència en l’organització
d’activitats d’aquest tipus.
Volem que tingueu present aquests punts:
 L’equip de monitors/es responsables de l’activitat estan formats per dur a terme la seva funció.
L’empresa Control Play Sports garanteix la seva contractació laboral i comptaran amb una
assegurança de treball.
 L’organització del Casal facilitarà tot el material necessari per desenvolupar les activitats.
 Per a cada infant inscrit s’entregarà un mínim d’una samarreta. Aquesta s’haurà de marcar amb
el nom i cognoms i portar-la de forma obligatòria, els dies de Piscina i altres Sortides.
 Preguem la màxima puntualitat a les famílies que acompanyen als inscrits a les instal·lacions,
tant al començar com al acabar el Casal. Us recordem que l’horari es de 9 a 14 hores horari de
matí i de 9 a 16.30 hores horari de casal de tot el dia.
 Es disposa de servei d’acollida de 8 a 9 hores. Posem a la seva disposició utilitzar aquest servei
de forma esporàdica. En aquest cas, caldrà comunicar-ho amb antelació i realitzar l’abonament
de 4 euros en efectiu en el mateix moment.
 Cada dia es realitzarà una pausa per esmorzar. Cal que cada inscrit porti el seu esmorzar, aigua
o suc.
 Recomanem portar roba i calçat esportiu. En previsió dels dies de calor, cal portar pantalons
curts.
 Pels dies de jocs d'aigua o piscina cal portar: Motxilla amb banyador, calçat de bany, tovallola,
muda de recanvi i crema solar. Recomanem portar el banyador i crema solar posats des de casa.
 Considerem oportú portar una motxilla amb una muda de recanvi el primer dia de Casal per si
algun dia tenim algun tipus d’incidència, important pels alumnes de educació infantil posar el
nom la bossa de la muda.
 Els divendres anirem a la piscina “La Blava”. Farem ús de la piscina poc profunda o profunda,
segons l’edat dels inscrits. Aquests dies s’ha de venir amb el banyador posat de casa.
 En cas de no poder assistir a alguna de les sessions, es demana avisar als monitors.
 L’equip tècnic espera la màxima col·laboració dels participants amb les tasques i activitats
proposades.
 L’ús del servei, comporta l’acceptació de les normes de convivència del casal. Podreu trobar
tota la informació detallada de la normativa i de les conseqüències en el cas de no respectarles a la web de control Play Sports.
 Mèdiques: Per a l'administració de medicaments cal adjuntar una autorització escrita
acompanyada per la recepta mèdica i informe mèdic si fos necessari on s’han d’especificar: El
medicament a administrar sempre dins la caixa original amb el nom de l'alumne a la caixa, a més
del prospecte corresponent. També s’haurà de portar la dosi a administrar i l’hora de cada presa.
 Dubtes o incidències les podeu comunicar per diferents vies:
Coordinació: 698 34 03 36 (casalestiu.alzina@gmail.com)
 A continuació s’adjunta el calendari d’activitats del Casal. Si hi hagués algun canvi, ho
comunicarem a les famílies. Agraïm la vostra confiança en el Casal d’Estiu Control Play!!!

INFORMACIÓ GENERAL CASAL L’ALZINA
1. Casal d’Estiu
El lleure és aquell temps dedicat a les pròpies aficions que permeten el creixement personal, incloent
la relació amb altres persones. L'activitat de lleure és escollida lliurement, és modificable amb el pas
del temps, té una repercussió més enllà de passar l'estona i aporta algun guany simbòlic a qui la
practica, el lleure ben entès són les 3 D: diversió, descans i desenvolupament personal.
El nostre casal d’estiu és un programa que pretén que els infants puguin gaudir de la millor manera les
seves vacances d’estiu. Les nostres activitats ofereixen la possibilitat d’esbargir-se, aprendre a través
de la diversió, el descans, la descoberta, el joc i la pràctica esportiva.

2. Presentació Casal Estiu 2018
Aquest any transformem l'escola en l'Illa del Tresor!
Una illa on cada setmana ens visitarà algun personatge relacionat amb el Mar.
Vindran a veure'ns pirates, surfers, pescadors..
Ells seran els encarregats de fer-nos arribar les activitats que haurem de fer aquella setmana.
En finalitzar la setmana aconseguirem un tros de mapa que ens ajudarà a trobar el gran tresor.
Cada setmana les activitats aniran relacionades amb el centre d'interès del casal.
Farem treballs manuals, supervivència, dieta mediterrània, jocs, esports i sortides
L'última setmana del casal trobarem el gran tresor amagat!

2.1Caràcter lúdic i vivencial
L'essència eminentment lúdica ho converteix en una activitat molt atractiva i motivadora per a la
majoria de nois i noies. Aquesta motivació, afegida a la creació d'un clima relaxat i agradable, és el que
els pot dur a actituds d'esforç, autoestima, superació personal, sacrifici, perseverança, col·laboració,
etc. i a una major predisposició a l'aprenentatge.

2.2 Caràcter universal
El caràcter universal alhora que divers de l'esport i le lleure, gràcies al seu llenguatge corporal i del
moviment, així com al fet que està present en totes les cultures, es pot considerar un fenomen social
universal. Aquesta qualitat li converteix en una activitat privilegiada per a la creació d'espais de
comunicació i relació entre persones de distintes procedències o referents culturals: no hi ha les
barreres de l'idioma sinó que hi ha l'esperit lúdic, agonístic i expressiu compartit per tots els éssers
humans. Els jocs, les danses, els esports, etc. estan presents en tots els racons del món i es
converteixen en un d'aquests elements que ens proven que som molt més iguals que diferents. Alhora,
no obstant això, existeixen diverses modalitats i existeixen moltes pràctiques corporals particulars de
cada zona, que es converteixen fins i tot en element identificador, reflectint la diversitat cultural
existent.
En motiu del eix d’aquest any es l’illa del tresor i anirà dedicat conèixer una mica mes el Mar, el nostre
casal es vestirà de gala. Aquest estiu els infants al nostre casal gaudiran de l’esport, la convivència, el
joc lúdic, la creativitat la cultura i el temps de descans tot fent activitats relacionades amb el Mar. El
nostre centre d’interès es basarà en 2 línies de treball: Els valors fonamentals respectant el medi
ambient i la descoberta de la vida que envolta el mar.

3. Objectius generals Casal.








Afavorir l’autonomia i el creixement i desenvolupament personal dels infants a partir de
noves vivències i experiències
Aconseguir que els infants gaudeixin del casal a partir d’una programació atractiva
d’activitats de caire lúdic .
Afavorir la descoberta i la interrelació amb l’entorn natural, social i cultural proper.
Transmetre hàbits de vida saludables i sostenibles.
Fomentar i valorar la integració i el respecte de totes les persones vinculades al Casal.
Potenciar la cooperació en els jocs, els tallers i els esports.
Acceptar i respectar la diversitat cultural i social

4. Atenció a la Diversitat
El Casal ha vetllat per la seva integració i ha destinat recursos humans per poder donar atenció a les
seves necessitats educatives.
S’ha aconseguit que puguin gaudir del Casal amb èxit

5 .Estructura del Casal Estiu 2018
Cada setmana el projecte es centrarà en un tema relacionat amb l’eix del casal L’illa del tresor. Un
nou personatge apareixerà cada dilluns al matí per introduir-nos amb la temàtica setmanal i les
activitats proposades.
Setmanalment hi hauran activitats fixes com:
Sortida a la Piscina els dimarts i dijous (alumnes de primària i Infantil)
3 sortides amb autocar (alumnes de primària i Infantil)
Horaris del Casal:
 8 a 9h Acollida.
 9 a 14h Horari matí
 9 a 16.30h horari de tot el dia.

6 .Activitats i Sortides
Centre d’interès i sortides.
 Setmana 1: El fons Marí. / Sortida: Al Aquàrium
 Setmana 2: L’illa perduda / Sortida: A Tibidabo (Sortida de tot el dia)
 Setmana 3: La gran onada / Sortida: Passeig amb Golondrinas
 Setmana 4: Els pirates / Sortida: Parc dels tobogans
 Setmana 5: Trobem el gran tresor / La Nit del Casal
 Piscina: Tots els divendres (Piscina la Blava)
Jocs Equip, jocs esportius, gimcanes, jocs de pistes, enigmes, jocs de lògica, grans jocs,
rutes, jocs d’aigua, tallers expressió plàstica, activitats plàstiques a l’aire lliure, tallers de cuina.
música, dansa, expressió corporal, disfresses etc.
+ informació a la web de Control Play Sports. (www.controlplaysports.com)


Dubtes o incidències les podeu comunicar per diferents vies:
Coordinació: 698 34 03 36 (casalestiu.alzina@gmail.com

