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Ens plau presentar-vos la proposta per aquest estiu
2016, de l’activitat de Casals, que cobreix el període
de vacances de l’estiu. Càtering Vostra Cuina, S.L.,
és l’empresa encarregada de l’organització
d’aquesta activitat. Però el treball és consensuat
amb l’AMPA i l’escola.
Càtering Vostra Cuina, S.L., és una empresa
dedicada des de fa més de trenta anys a servir
menjars per a col·lectivitats, ja siguin empreses,
escoles bressol o col·legis. L’empresa també ofereix
una oferta d’activitats de lleure per a cobrir les hores
no lectives de centres educatius d’infantil i primària,
així com la realització dels casals.
Aquesta proposta ofereix activitats de lleure i
planteja diferents estils d’animació tenint en compte
l’edat dels infants i els objectius proposats. El
plantejament d’aquesta activitat té per una banda
l’objectiu de fer front a la demanda, per part de
l’AMPA, de poder cobrir part de les vacances i per
l’altra de donar una alternativa de lleure, al temps
d’oci dels infants.
Volem potenciar l’educació ens valors, mitjançant
jocs, tallers i activitats en equip.
Les
activitats
d’estiu
pretenen
proporcionar
bàsicament un punt de trobada pels infants, un
espai on es desenvolupen diferents activitats que
ajuden a que puguin conviure juntament amb altres
nens/es de la seva edat, del seu propi barri i de la
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seva ciutat, fent front a les necessitats existents en les
famílies.
La nostra tasca consisteix en fer despertar en els
nens/es l’esperit de l’aventura, fent coses diferents i
aprendre d’altres que pugin servir més endavant,
tant en la comunicació i relació amb els demés com
en la seva vida pròpia.
Creiem que el Casal d’estiu ofereix la possibilitat als
nens/es de gaudir d’un estiu ric en vivències, en
imaginació, en la descoberta de l’entorn, que són
instruments que utilitzarem. Amb un equip de
monitors/es de Lleure titulats i persones preparades
pedagògicament que posen els seus recursos a
disposició d’ uns objectius a assolir.
Nens/es i equip de monitors, riem, juguem, cantem,
ballem, fem teatre, som creatius, imaginatius, ens
expliquem històries,
contes, gaudim amb noves
experiències, ens remullem, descansem, visitem llocs
nous, passegem, compartim l’hora de dinar...
El Centre d’interès funciona amb un fil conductor a
partir del qual es relacionen
continguts,
aprenentatges i activitats, que s’adapten a les
diferents necessitats maduratives de cada grup
d’edat.
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CENTRE D’INTERÈS
VETLLEM PER MEDI AMBIENT
FIL CONDUCTOR: ACOMPANYEM A LES
GERMANES XIN & XAN A REIVINDICAR LA CURA
DEL MEDI AMBIENT
Aquest estiu proposem un tema amb el que tots
podem REFLEXIONAR I ALHORA DIVERTIR-NOS....
Les germanes Xin i Xan ens demanen ajuda per
donar consciència a la resta del món perquè
tinguem cura del medi.
Les germanes japoneses ens convidaran:
La primera setmana ens ensenyaran al delta que
tenim més proper i observarem el riu...i què va passar
amb la llúdriga?
La segona setmana anirem a la selva amazònica.
Necessitem tant paper realment? Que els hi passa als
arbres dels amazones? Lulu-tulu ens farà 5 cèntims. I
per veure quins arbres ens rodegen allà anirem a un
lloc on hi ha arbres monumentals.
granjer
La quarta setmana ens endinsarem a la sabana de
l’Africa de la mà de Marabú. Ell ens farà un passeig i
veurem quantes mines hi ha i quines son les seves
repercussions... també afecta a les persones?
La cinquena setmana anirem a veure les vaques del
Prepirineu. A totes les tracten igual de bé? Quins
aliments mengen?
Deixarem que els nens i nenes facin propostes i
investigarem tots junts.
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Farem esport, activitats en Anglès, psicomotricitat,
jocs d’aigua, gimcanes... gaudirem tots plegats de
compartir el temps de lleure.
Primera setmana. Del 26 al 30 Juny
ELS RIUS
Aquesta és la setmana en què les germanes
Japoneses, que l’any passat ja van venir, ens fan la
primera visita. La Xin i la Xan han arribat al Turó per
demanar als nostres nens i nenes del casal que
investiguem sobre la contaminació dels riu, que
podem fer i com actuar.
S’organitzaran activitats relacionades amb la cura
d’aquets medi. El personatge que ens acompanya
aquesta setmana que en sap una bona estona del
tema, es la llúdriga
A través de jocs, de dinàmiques, dels tallers, de
contes....aquest personatge ens ajudarà a viure una
gran experiència.
Aquest setmana farem una sortida al Delta del
Llobregat.
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Segona setmana. Del 3 al 7 de Juliol
LES SELVES
Aquesta setmana investigarem que està passant a
les selva Amazònica.
De la mà dels indígenes Tulu i Lulu ens explicara
quines són les seves tradicions, les seves danses, la
seva manera de viure, quins aliments mengen...i ens
posaran al dia de com han d’estar canviant de casa

constantment. Què estan fent amb la selva on
viuen? Ens imaginem les dimensions dels arbres
d’aquell medi? Per fer-nos una idea anirem al
Arboretum de Mas Joan al Montseny.
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Tercera setmana. Del 10 al 14 de juliol
LA GRANJA-HORTA SOSTENIBLE
Nosaltres ja en
sabem prou de
com funciona un
hort

sostenible,

gràcies a l’Anna
de l’hort del turó.
Però tothom fa
com

nosaltres?

Tots els aliments
que

arriben

nosaltres

a
son

tractats amb tanta cura? I què passa amb els
animals?
Els tallers, els jocs i les estones de lleure o descans
podrem aprendre i descobrir quins son els animals
que ens donen aliment, com els tractem, veurem
ben de prop una granja sostenible a la sortida de la
Fundació Marpi a Pineda de mar.
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Quarta setmana. Del 17 al 21 de juliol
TERRES AFRICANES I ELS MINERALS
Quin

son

minerals

els
que

s’extreuen

a

l’ÀFRICA?

Cal

explotar tant les
seves terres? Són
bones

les

condicions

de

treball?
cura

Tenen
del

medi???
Encara no ho sabem del cert, per això durant
aquesta

setmana

investigarem

totes

aquests

enigmes. Qui sap? Pot ser ens visiten i ens ensenyen
la seva música i alguna de les seves danses.
Aquesta setmana anirem de al Museu Arqueològic
de Gavà. Veurem la reproducció d’una mina i farem
una visita al mercat de Gavà.
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Cinquena setmana. Del 24 al 28 de juliol
LA GARROTXA I LA COOPERATIVA
Aquí a la voreta tenim una natura tan maca! I com
deu funcionar una fàbrica realment? Totes tenen
cura dels animals en aquets cas de les vaques? Hi ha
diferents maneres d’organitzar-se a una feina?
Sabem que és una cooperativa? I els iogurts que
mengem tot l’any... on els fan? I qui els fa??
Durant aquesta setmana haurem de viure noves
aventures en el tram final del nostre casal per trobar
el Sr Millonetis i fer-li el reclam de que tingui més cura
de la natura.
Serà una aventura de cloenda on totes les activitats
que realitzarem ens deixaran un bonic record
d’aquest llarg viatge que hem fet arreu del món.
Per tancar el nostre Casal aquesta setmana farem
una sortida a la Fageda. Veurem com fan feina les
vaques i pot ser ens conviden a un iogurt ;).

9

PROGRAMACIONS
Les Programacions poden tenir petites variacions en
funció de com anem fent les diferents activitats, ja
que el més important és com s’ho estan passant de
bé els grups en una activitat.
El temps de desprès de dinar on diem que farem
activitats tranquil·les vol dir que descansarem una
mica per reposar el menjar, acabarem tallers, farem
jocs de taula, pintarem i dibuixarem lliurement, o
prepararem teatres. Tot pensant en un ambient
relaxat.
EXCURSIONS
Les excursions i sortides que hem programat per
aquest Casal, estan relacionades amb el centre
d’interès, així doncs, tot i que pot haver-hi alguna
variació, les sortides quedaran de la següent
manera:
Setmana del 26 al 30 de Juny:
Dimarts 27 de Juny: Delta del Llobregat
Setmana del 3 al 7 de Juliol:
Dijous 6 de Juliol: Arborètum.
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Setmana del 10 al 14 de Juliol
Dijous 13 de juliol: Granja-hort Marpi al Maresme
Setmana del 17 al 21 de Juliol
Dijous 20 de juliol: Museu Arqueològic de Gavà
Setmana del 24 al 28 de Juliol
Dijous 27 de juliol: Cooperativa la Fageda a la
Garrotxa
ACTIVITATS
Jocs d’Aigua: Cada dia abans de dinar farem jocs
d’aigua al pati ens posarem el banyador i les xancles
i amb botelles petitones d’aigua, cubells i la mànega
ens mullarem i remullarem.
Piscina: Els dilluns i els dimecres els nens/es de 1r a 6è,
marxaran a peu a la piscina del Parc Central després
de dinar a l’escola. La recollida es fa allà a les 16,30h.
Els que us va millor recollir a l’escola ens hi heu de dir
el dilluns i ens organitzem.
Passejades: Tenim un entorn que ens va de primera
per passejar, veurem quines plantes hi creixen i
observarem si tots plegats tenim cura de l’entorn més
proper.
Tallers de plàstica: Sempre fent servir la creativitat i la
imaginació amb material de reciclatge i adequats a
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cada grup d’edat, farem tallers relacionats amb els
països que treballem cada setmana.
Hem d’espavilar-nos i saber fer de tot!!! Aprendrem
diferents
tècniques...
Pintarem
i
dibuixarem,
construirem els nostres propis jocs
.
Música: Cantarem cançons noves, i ballarem sempre
que puguem i tinguem ganes.
Tallers de contes: L’hora del conte, ens endinsarem
en històries que ens facin somiar, aprendre i sobretot
gaudir.
A primària es podran treballar contes ja establerts o
deixar que el grup inventi els seus, amb ajut de
suports, material de reciclatge... per desprès poder
explicar a els grups d’infants més petits
Experiments: Sempre sorgeix el moment de fer noves
coses i experimentar.
Coneixements: Aprendrem tot el que puguem de els
diferents països, com viuen, que mengen, com
juguem, de què viuen...
Anglès: Contes, jocs activitats, cançons. La nostra
especialista cada dia amb un grup diferent farà
activitats en anglès.
Esport: A primària cada dia faran una activitat
esportiva.
Els nens/es d’infantil faran psicomotricitat i exercicis
de relaxació.
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NORMATIVA DEL CASAL
INFANTIL

CADA DILLUNS CAL PORTAR
Una bossa amb una muda ( deixar-la en el penjador habitual del
nen/a si fa més d’una setmana de Casal la deixeu fins que marxi)
Roba per les remullades (banyador, tovallola, xancletes, crema
solar)
Llençol migdiada (només P3). Els llençols es deixaran a la caixa
els dilluns i caldrà recollir els divendres.
Pitet amb el nom (P3).
Una motxilla on hi posareu un banyador, xancletes lligades
tovallola i crema solar, que deixareu al seu penjador
corresponent
* La motxilla de les remullades es portarà els dilluns i es
quedaran a l’escola fins divendres.

Cada dia cal portar:
Esmorzar - Gorra

(marcada amb el nom i cognom)

Dia d’excursió: Samarreta de casals posada i gorra
Motxilla per posar-hi l’esmorzar i el dinar (el posem nosaltres).
TOTS tornem a les 16,30h al Turó.

“Recordeu han de portar bamba tancada i lligada
sobretot el dia de l’excursió”
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PRIMÀRIA
.
CADA DIA CAL PORTAR
Una motxilla on hi posareu un banyador, xancletes lligades,
tovallola i crema solar que deixareu al seu penjador
corresponent tot marcat amb el nom per la remullada i els dies de
la piscina.
Portar una samarreta de recanvi per fer Esport
* La motxilla de piscina es portarà els dilluns i es quedaran a
l’escola fins divendres en cas de fer la recollida a l’escola els
dilluns i els dimecres.

Cada dia cal portar:
Esmorzar - Gorra

(marcada amb el nom i cognom)

Dia d’excursió : Samarreta de casals posada i gorra
Motxilla per posar-hi l’esmorzar i el dinar (El posem nosaltres).
TOTS tornem a les 16,30 al Turó.
Dies de la piscina: els que fem piscina tornem a les 16,30h al
Turó, ja que anem de tarda.

“Recordeu han de portar bamba tancada i lligada
sobretot el dia de l’excursió”
MEDICACIÓ:
No s’administrarà cap medicació que no vingui
acompanyada de la recepta i informe del metge per saber
com s’ha d’administrar, així com l’autorització del pare,
mare o tutor legal.
La dosis s’ha de portar en una xeringa degudament
marcada.

Les absències de l’activitat s’han d’avisar de 9h a 10h.
Si el nen/a ha de menjar dieta o règim, s’avisarà a primera
hora del matí de 9h a 10h, ja que durat els casals no tenim
cuina pròpia , és servei de càtering.
Una vegada pagades les quotes
16 del casal en cap cas es
retornaran els imports, si no es per causa major justificada.

RECOMANACIONS
Portar tot marcat amb el nom i cognom del
nen/na.
La roba ha de ser còmoda i que es pugui
embrutar.
Es imprescindible que no portin, joguines,
consoles, mòbils, etc. ja que això pot ocasionar
conflictes i malentesos.

HORARIS I ESPAIS D’ACOLLIDA I RECOLLIDA DELS
NENS/ES
Tot i ser una activitat lúdica, cal ser molt puntuals
cada dia, tant a la recollida com a la sortida, ja que
hem de seguir uns horaris establerts per poder fer
totes les activitats que tenim programades.
Els dies que anem d’excursió, heu de ser molt
puntuals per tal de garantir el bon funcionament .
8:00/ 9:00h: Bon dia al l’aula de P3A.
9:00/ 9:15h: P3-P4-P5 rebuda dels nens/es pati infantil
.
9:00/9:15h:
vestíbul.

Rebuda dels
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nens/es

de primària

13.00h

Sortida dels Casals vestíbul.

15.00h

Sortida dels Casals vestíbul.

16:30h
P3 - P4 - P5 Sortida dels Casals pati
infantil (encara està per confirmar)
16:30h
De 1r a 6è Sortida dels Casals vestíbul.
Recollida els dilluns i els dimecres a les 16,30h a les
piscines del Parc Central. Si pacteu amb la
coordinació us els pujarem a l’escola.
Equip de monitors
Tots els nostres monitors tenen titulació com a monitors de Lleure
pel Departament d’Educació i Lleure de la Generalitat de
Catalunya.

Coordinació i suport monitoratge:
Mariona de la Aldea i Cristina Jiménez
Servei del dinars:
Octavi Canora
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ESCOLA TURÓ DE CAN MATES
C/ Josep Irla, 50
08195- Sant Cugat del Vallès
Telèfon 93.5900203
turocanmates@vostracuina.com

Catering Vostra Cuina S.L.
Cuina central:

N.I.F. B-63437529

Av. Egara, 50 (08192) SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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