DATES: del 9 al 20 de Juny
HORARI: de 15h a 17h
PREU: 30 € per setmana

DATES: del 25 de Juny a l’1 d’agost
(6 setmanes)
HORARI: Matins (de 9h a 13h)
Menjador (de 13h 15h)
Tardes (de 15h a 17h)
PREU:
- Per setmanes: Matí 38€
Tarda 23€
JC 55€
- Tot el mes: Matí 160€
Tarda 135€
JC 240€
*JC(Jornada Complerta)

DATES: de l’1 al 10 de Setembre
HORARI: Matins (de 9h a 13h)
Menjador (de 13h a 15h)
Tardes (de 15 a 17h)
PREU: Matí 38€
Tarda 23€
JC 55€
*JC(Jornada Complerta)

HORARI: de 13h a 15h
PREU:
- Nen fix: 5,56 €
-Nen eventual: 6,45€

- El menjador va a càrrec de
l’empresa CAPGIR SERVEIS
(monitors i cuinera).
- El tercer germà, inscrit, tindrà
un 50% de descompte.
- Algunes excursions es cobraran
a part.
- Les inscripcions tenen places
limitades. Per assignar les places
es seguiran els següents criteris:
1. Tindran prioritat els nens
empadronats a La Cellera de Ter.
2. Per ordre d’inscripció.
- Si teniu algun dubte o voleu
més informació podeu enviar un
correu electrònic a:
casal@aeigpuigdafrou.cat

Baixos de l’Ajuntament de La Cellera de Ter

- Full d’inscripció
- Fitxa de salut
- Document de drets d’imatge
- Fotocòpia del DNI (del nen/a)
- Foto de carnet (del nen/a)
- Autorització per marxar sols o amb algú extern

NOTA:
Els documents per realitzar l’inscripció us els podeu descarregar de la web de
l’argupament: www.aeigpuigdafrou.cat
També els trobareu el mateix dia el lloc de les inscripcions.

Aquest any el Casal el tornarà a organitzar 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 escollir 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 de menjador (de 13 a 15 hores).
Estructurem el casal amb les següents franges d'edat:
- Infantil: de 3 a 5 anys.
- Primària: de 6 a 12 anys.
- Casal Jove (ESO): de 12 a 16 anys.
L'eix d'animació que treballarem serà EL CIRC, al voltant d'aquest eix es
desenvoluparan la majoria d'activitats, adaptant-les a les edats i motivacions de cada grup d'infants.
Un dia a la setmana, primària i Casal jove (ESO) anirà a la piscina d’Anglès
amb bicicleta. El grup infantil, anirà tres dimecres a la piscina municipal
d’Anglès, i els altres tres dimecres es quedarà a l’escola amb les piscines
petites i fent jocs d’aigua.
Segons la programació diferents dies treballarem la llengua anglesa a
través de jocs, dinàmiques, danses, cançons, tallers, etc.
Durant el casal també anirem de colònies, farem la fira del duro i l’acampada final.
L’última setmana del casal es durà a terme l’espectacle de final del casal
on tots els nens i nenes faran una petita demostració/representació de
tot el que han fet i après durant tot el mes al casal.

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.
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 que coneguin millor el poble i els seus voltants.
Els casals de juny i setembre no seguiran el mateix eix d'animació ni la
mateixa estructura d'activitats. Es basaran en incentivar esports diversos,
jocs i tallers.
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.

Atentament,
L’equip de monitors i monitores.

