CASAL D’ESTIU ESCOLA NOVA ELECTRA 2019
Des de Serveis Esportius Recresport i l’AMPA estem preparant les
activitats d’estiu d’aquest any adreçades als infants de P3 A 6è.
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.
Creiem que aquests espais han de servir per reforçar els vincles de
solidaritat, respecte i companyerisme entre els nens i nenes, l’estima per
l’esport, la cultura i la natura. 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.

LES ACTIVITATS DEL CASAL
Les activitats estan definides pels objectius generals i específics i els
resultats que volem aconseguir amb elles, lògicament adaptades, pel que
fa a la seva realització, als diferents grups d’edat. Es tracta d’una gran
diversitat d’activitats que es concreten a la programació proposada
vinculada al centre d’interès.
ESTRUCTURA HORÀRIA
Casal d’estiu
8:30 a 9:00 hores
9:00 a 13:00 hores
15:00 a 17:00 hores
Altres serveis
8:00 a 8:30 hores
13:00 a 15:00 hores

Recepció dels infants i famílies (gratuït)
Activitats del casal
Activitats del casal de tarda
Servei d’acollida matinal
Servei de menjador

EL CENTRE D’INTERÈS
Dintre de la programació del casal estan incloses les sortides i excursions:
El centre d’interès agrupa continguts i activitats al voltant d’un tema o
idea central que té significat per a l’infant i que el motiven a actuar.



Aquest any, el casal d’estiu es convertirà en una gran carpa de circ, on
tots els nens i nenes podran aprendre d’una forma lúdica diferents
tècniques pròpies del circ.



Piscina: Un dia a la setmana anem a la piscina per aprendre i
gaudir a l’aigua, guanyant seguretat i control del propi cos. Les
sortides a la piscina sempre són en horari de matí (9h-13h).
Excursions: Sortides fora del municipi per a gaudir d’activitats
sorprenents. Aquestes sortides poden ser de matí o de tot el dia.

Cada setmana es treballarà un personatge diferent característic:
presentació del circ i tot el que engloba, malabaristes, mags, pallassos i
equilibristes.
MÉS INFORMACIÓ: A campus@recresport.net, www.recresport.net, o al telèfon 672289165 (Ana Álvarez) de 9:30 a 13:30h i de 16:00 a 19:00 hores.

CASAL D’ESTIU ESCOLA NOVA ELECTRA 2019
SERVEI DE MENJADOR

* El preu de la setmana inclou: sortida a la piscina i excursió.

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.

**El servei d’acollida matinal de 8:30 a 9 hores és gratuït. De les 8 a les
8:30h es podrà fer amb un mínim de 8 infants apuntats al servei. El preu
esporàdic és de 2€.

TORNS DEL CASAL I EXCURSIONS

Pels no socis de l’AMPA al preu del casal se li han de sumar 15€.

Torn 1
Torn 2
Torn 3

Del 25 al 28 juny (4 dies)
Del 2 al 5 de juliol (4 dies)
Del 8 al 12 de juliol (5 dies)

Torn 4
Torn 5
Torn 6

Del 15 al 19 de juliol (5 dies)
Del 22 al 26 de juliol (5 dies)
Del 29 al 31 de juliol (3 dies)

Tibidabo
Boing
Illa Fantasia / Granja
Aventura
Parc La Serreta Rubí
Nit de casal
No hi ha excursió

QUOTES

MATÍ*
MATÍ

SET.
3
Germans
dies

SET.
4
dies

36€
45€

58€
70€

31€
40€

***Els pagaments del menjador es faran a final de cada setmana.





Descompte per germà.
Descompte de 30€ al preu total als infants que facin 4 o 5
setmanes del casal.
Gratuïtat de la setmana de 3 dies als infants que facin tot el
casal.

PERÍODE I PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

Germans

SET.
5
dies

Germans

53€
65€

70€
85€

65€
80€

+

TARDA*
Acollida
Servei de 8 a 8:30h: 5€ la setmana
matinal**
Menjador*** Menú 6€/dia
Carmanyola 2€/dia

Dia esporàdic casal: Matí 15€ / Tot el dia 20€
Tarda esporàdica de casal: 4€

DESCOMPTES

Inscripcions del 6 al 31 de maig a les oficines de Recresport (Av. Béjar
188, Local 1) en horari de 9:30h a 13:30h.
Els divendres 3, 10, 17 i 24 de maig al despatx de l’Ampa de l’escola.
Per formalitzar la inscripció s’ha d’omplir el formulari d’inscripció que
estarà penjat a la nostra web (www.recresport.net) i al Blog de l’Ampa de
l’escola (www.ampalanovaelectra.com), entregar tota la documentació
necessària i pagar una reserva de plaça del 50% de la vostra quota. El
segon pagament de la quota es realitzarà el primer dia del casal a la
coordinadora.

MÉS INFORMACIÓ: A campus@recresport.net, www.recresport.net, o al telèfon 672289165 (Ana Álvarez) de 9:30 a 13:30h i de 16:00 a 19:00 hores.

