ESMAR- LLEURE
CASAL 2014

CAPABLANCA
PRIMER DIA DE CASAL:
Els nens i nenes nomes hauran de portar la il·lusió

nova.
Els mitjans i grans farem deures i lectura.

NOCTURNA:

Durant el casal farem activitats conjuntes les tres S'ha de portar sac de dormir, màrfega,
pijama, roba per l'endemà, BAMBES o

colles per tal de potenciar l'igualtat.

BOTES PER ANAR A CAMINAR ja que

LES TARDES DEL CASAL:

l'endemà anirem a realitzar una excursió

Les Tardes s’organitzen al voltant de Tallers Els mes petits poden portar el ninot per

per passar s'ho bé. La resta de coses les portaran el temàtics que es realitzaran durant les quatre dormir i una segona muda de recanvi.
segon dia.

tardes (divendres estem d’excursió tot el dia).

També recordar que el primer dia no farem

Els tallers són: Tradicions, Manualitats, Teatre,

acollida matinal tothom entra a les 9:00

Còmic i Esports.

ELS MATINS DEL CASAL:

Les excursions de divendres son per tothom,
excursió conjunta, però adaptada a cada

Tot i així es poden afegir tallers segons la

colla, fins i tot pels menudets P3.

quantitat de nens i nenes que estiguin inscrits a Els dies de piscina els nens i nenes hauran
Els Matins del Casal s’estructuren al voltant de les Tardes del Casal.
de venir esmorzats de casa i amb el
les diferents Colles que formen el Casal.
Els nens i nenes participaran cada tarda a una banyador posat. Els que vinguin a acollida
Les activitats es porten a terme tan dins l’Escola activitat diferent d'aquesta manera busquem que matinal, esmorzaran a l'acollida.
com fora ja que continuarem realitzant i els nens i nenes no tinguin la monotonia de cada Ja que farem les dues hores de digestió.
potenciant les activitats a altres espais (places i dia fer el mateix.
parcs), al nostre rodal i les ciutats veïnes.
Durem a terme remullades al casal, s'ha de dur

Els dies de les excursions de caminar,

EXCURSIONS:

tothom haurà de portar calçat per poder anar

una bossa amb xancles, banyador, crema solar i Les excursions les podem distingir en dos grups.
tovallola els dilluns, es retornarà els dijous. Tot a Les Matinals(marxem a les 9 del matí i tornem a
d'estar MARCAT.

les 13:00) i les dels Divendres (marxem a les 9 i

Els petits aniria bé tenir una muda de recanvi al tornem
casal, que la tornarem al final del mateix.

a

extraordinaris.

les

17:00)excepte

a la muntanya (NO XANCLES), aigua mínim
1 litre o una cantimplora, gorra pel sol i
crema solar.

en

casos Els dinars i l'acollida matinal es carregaran
En aquestes els nens i nenes en un rebut extraordinari a finals de juliol.

Seria bo que la roba que portin diàriament sigui han de portar-se el dinar de casa (el divendres
vella i es pugui embrutar, millor no portar roba no hi haurà servei de pícnic).
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