Casal Turó 2018
La Motxi viatgera
LES SETMANES

1ª DEL 25 AL 28 DE JUNY
2ª DEL 2 AL 6 DE JULIOL
3ªDEL 9 AL 13 DE JULIOL
4ª DEL 16 A 20 DE JULIOL
5ª DEL 23 A 27 DE JULIOL

ELS HORARIS

BON DIA: de 8 a 9 h
Tot el dia: de 9 a 16,30h
*Migdia: de 9 a 15h
*Matí: de 9 a 13h
* Teniu la opció de fer dues tardes:
primària fa piscina del Parc Central
i els petits es queden al casal

ELS PREUS

*PER TOTHOM: 5e DE LA SAMARRETA
Tots el monitors i les monitores del Casal
tenen titulació com a monitors de lleure per
la Generalitat de Catalunya

LA MOTXI NECESSITA AJUDA!!
La Motxi s’ha trencat les
butxaques de tant viatge: I es que
una viatgera incansable! Però ara
necessita ajuda
urgent.
Cadascuna de les seves
butxaques conté les cosetes que
va aprenent. Ara que se li han
trencat, no recorda que havia
guardat. Per sort, a les
butxaques, hi ha cosits uns valors.
. Seran una pista per ajudar-la?Quines són les activitats proposades
en aquest viatge?
De la mà de les gimcanes ens divertirem. Amb els tallers de cuina,
manuals i d’experimentació descobrirem els diferents emocions.
Les sortides tant pels voltants del Turó com en les excursions, ens
donaran uns coneixements de les paraules de les butxques entre
d'altres.
Com cada any ens recolzarem d’històries fantàstiques, i els
monitors i monitores farem petites representacions teatrals.
HELP? Doncs intentarem donar "help" amb una monitora
especialitzada en llengua anglesa per als més petits a través de
jocs, cançons i activitats diverses.
JUGAREM, BALLAREM, CANTAREM.... ESTONES DIVERTIDES EN
TOT MOMENT!
Els dilluns i els dimecres, els de 1r i 2n dinarem d’horeta i a les 14h
fent una passejada baixarem a la piscina del Parc central.

T'ANIMES A AJUDAR A LA MOTXI A REEMPENDRE CAMÍ?

LES SORTIDES
1ª SETMANA: L'ALEGRIA
Durant la primera setmana la butxaca de l'Alegria ens
portarà al MUSEU DE LA XOCOLATA i fent un
picnic a la Ciutadella.

2ª SETMANA: LA RESPONSABILITAT
Carretera i cançons i cap al Maresme. A
ATMELLER ORIGEN ens ensenyaran quanta
responsabilitat comporta treballar al camp.

3ª SETMANA: L'EMPATIA
Una mica de bus i ens plantem a la Expo COLORS
a Sant Boi. Ens posarem al lloc dels artistes i de
les possibilitats que hi ha en els colors

4ª SETMANA: LA COOPERACIÓ
Al MUSEU DE LA RAJOLETA d'Esplugues
es necessiten els uns dels altres. Com ho
deuen fer? Ho veurem!!

5ª SETMANA: L'EQUITAT
Anirem al MUSEU DEL FERROCARRIL a
Vilanova. Com aquest medi s'ha anat
adaptant perquè tots l'utilitzem igual?

