FULL INFORMATIU
Aquest any el Casal d’Estiu l’organitza l’Agrupament Escolta i Guia de la Cellera de Ter.
Igual que els altres anys cada nen/a es pot apuntar per setmanes i pot triar mitja jornada
matí (de 9 a 13 hores), mitja jornada tarda (de 15 a 17 hores) i/o jornada completa (de 9
a 17 hores). També s’ofereix l’opció menjador (de 13 a 15 hores).
Com a novetat, aquest any el casal ofereix places per nens i nenes des de P-3 fins a 4t
d’ESO on per grups d’edat cada setmana es treballarà a partir d’un eix d’animació.
Aquest eix d’animació, no es desenvoluparà igual per totes les edats, hi haurà activitats
preparades per les diferents franges d’edats. Els grups d’edat són els següents:
Infantil: de 3 a 5 anys
Primària: de 6 a 12 anys
ESO: de 12 a 16 anys
Dins aquets grups també hi haurà grups més petits, segons el nombre de participants
dividirem els de primària per edats.
Una altra novetat respecte als anys anteriors és que no hi ha casal específicament
esportiu pels nens i nenes de primària, sinó que les activitats esportives s’incorporen
dins totes les altres: tallers, excursions, dinàmiques, jocs esportius, etc.
Igual que els altres anys, un dia a la setmana es farà una activitat central, on es desenvoluparà una activitat/taller/dinàmica on hi participaran tots els infants a la vegada, barrejant grups i edats.
Un dia a la setmana, primària i ESO anirà a la piscina d’Anglès amb bicicleta. El grup
infantil, anirà dos dimecres a la piscina municipal d’Anglès, i els altres dos dimecres es
quedarà a l’escola amb les piscines petites i fent jocs d’aigua. Amb els infants d’infantil hi
ha la possibilitat d’anar a la piscina a peu, des de la Plaça de l’Estel, o trobar-nos directament a Anglès, això ho parlarem a la reunió de pares amb els pares dels nens inscrits.
Cada matí hi haurà una activitat on es treballarà la llengua anglesa a través de jocs, dinàmiques, danses, cançons, tallers, etc.
Cada setmana farem una excursió durant el dia que serà el divendres. Aquestes tant
podran ser de mig dia com de dia sencer, al mateix temps poden ser dins al mateix poble
o en altres llocs. La tercera i la cinquena setmana farem una excursió de nit de dijous a
divendres. La idea de la primera excursió de nit és anar a una casa de colònies, sempre
i quan hi hagi un mínim de participants. I la segona seria fer una acampada. Les dos
excursions estan pensades de P3 fins a 4rt d’ESO, amb petites variants per adaptar-nos
a cada edat i a les seves necessitats i inquietuds.
Els dijous sortirem a fer activitats pel poble com: visitar una entitat, fer alguna excursió, anar al
mercat, fer l’hora del conte a la biblioteca… Es pretén comptar amb la màxima participació i

col·laboració de les entitats, associacions i persones del poble, tot lligant les activitats
dels nens i nenes amb les funcions de les entitats i l’eix d’animació.
La fira del duro es desenvoluparà la quarta setmana de casal. L’última setmana del
casal es durà a terme l’espectacle del final del casal on tots els nens i nens faran una
petita demostració/representació de tot el que han fet i après durant tot el mes al casal.
L’objectiu del casal escolta és fomentar al convivència entre els nens i nenes a través
d’activitats i propostes lúdiques, esportives i educatives. D’aquesta manera interioritzaran valors com la solidaritat, l’amistat, la cooperació, la generositat, etc. Es pretén
també que aprenguin a estimar i a respectar la natura així com coneguin millor el poble
i els seus voltants.
El casal també compta amb un servei de menjador. El preu d’aquest per usuari és de
5,56 euros. El preu per nen eventual és de 6,45 euros (IVA inclòs).
Pel que fa els casals de juny i setembre, estan estructurats totalment diferents que el
que dura 5 setmanes. El casal de juny i setembre vol motivar i ensenyar propostes
lúdiques als infants que hi participin, amb base de tallers, jocs i esports diversos.
Us podeu descarregar els fulls de les inscripcions a la web del cau:
http://www.aeigpuigdafrou.cat/
Recordar també que les inscripcions del Casal d’Estiu 2013 es realitzaran el 16 i 17 de
maig de les 16:30h fins a les 20h als baixos de l’ajuntament.
La reunió de pares es durà a terme a finals de Maig a la sala de plens de l’Ajuntament.
(Horari a concretar).
Finalment especificar que és un casal organitzat per l’AEIG Puig d’Afrou però això no
significa que sigui un cau d’estiu ja que el casal té una estructura i uns objectius completament diferents.
Per més informació us podeu adreçar a casal@aeigpuigdafrou.cat
Atentament,
L’equip de monitors i monitores

