Cada matí hi haurà una activitat on es treballarà la llengua anglesa a través de jocs,
dinàmiques, danses, cançons, tallers, etc.

REUNIÓ INFORMATIVA

El divendres 19 de juliol, es celebrarà la Fira del Duro, preparada durant aquella setmana.
L’últim divendres de casal, el 26 de juliol, organitzarem un espectacle final 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.

Aquest any el Casal d’Estiu l’organitza l’Agrupament Escolta i Guia de la Cellera de Ter.
Pel que fa a la demanada de les inscripcions, es farà casal de tarda de Juny ( del 10 al 21)
de 15 a 17 hores. Aquesta setmana però, no hi haurà eix d’animació a diferencia de les
altres setmanes però el que es vol és motivar i ensenyar propostes lúdiques als infants que
hi participin, amb base de tallers, jocs i esports diversos.
Les 5 setmanes ( del 25 de Juny al 26 de Juliol) es realitzaran només al matí, de 9 a 1 del
matí. Aquestes, seran amb un eix d’animació anomenant “EIX DE LES ARTS”.
Al mes de Setembre, hi haurà casal de matí, del 5 al 9 de setembre, de 9 a 1. També
s’ofereix l’opció menjador (de 13 a 15 hores). El preu d’aquest per usuari és de 5,56 euros.
El preu per nen eventual és de 6,45 euros (IVA inclòs).
L’eix d’animació, no es desenvoluparà igual per tots els grups, hi haurà activitats adaptades
a les diferents franges d’edats.

Com a matís, destaquem que els nois i noies d’ESO participaran en la realització del
festival del FADE, realitzada el dia 5 i 6 de juliol, tot realitzant diverses activitats, tant
d’aprenentatge com d’ajuda per els productors del FADE.

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 (de 1r a 3r i de 4t a 6è)

Durant les hores del casal, si heu de contactar amb els monitors, podeu trucar als
següents telèfons:
Casal de Juny (del 10 al 14 de juny): 696222023 (Andreu Carreras)
Casal de Juny (del 17 al 21 de juny): 618250113 (Elisenda Lopez)
Casal de Juliol (del 25 de juny al 26 de juliol): 670355195 (Mariona Carreras)
Casal de Setembre (del 2 al 6 de setembre): a concretar al setembre.

HORARI GENERAL:

L’objectiu del casal 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.

Dilluns: Presentació de l’eix + gimcana
Dimarts: Xerrada i activitat, relacionats amb l’eix
Dimecres: Piscina – jocs d’aigua*
Dijous: Taller
Divendres: Excursió**
* Els alumnes de P3, P4 i P5, aniran a la piscina el 3 de juliol i el 17. Els altres dimecres, es
quedaran a l’escola fent jocs d’aigua. Els alumnes de primària hi aniran amb bicicleta.
** El 28 de juny, el 5 i 19 de juliol, seran excursions de matí al poble o rodalies. El 12 de juny
seran colònies que començaran el dijous 11. El 26 de juny serà una acampada a l’escola que
començarà el dijous 25, per alumnes de primària i infantil, i el dimecres 24, per alumnes
d’ESO.

Trobareu tota la informació de la setmana que anirem realitzant i els possibles fulls per
imprimir en alguna activitat extraordinària,
a la web del cau:
http://www.aeigpuigdafrou.cat/.
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

