CASAL ESTIU 2021 ESCOLA MONTSERRAT

SÓC UN CUINER

EXPLORAR·VIURE·COMPARTIR
Moments que es recorden per Sempre

50 anys treballant
per a les escoles
Des de 1968
Flexibilitat, qualitat i proximitat

A Campos Estela mantenim l'esperit familiar, amb la
segona generació al capdavant, i comptem amb un
gran equip de professionals amb àmplia experiència
en pedagogia, lleure educatiu, cuina i seguretat
alimentaria.
Entenem l’estiu com un moment de lleure educatiu
important en la vida dels nens i nenes. És per això
que l’aprofitem per proposar experiències que
siguin font de diversió, convivència i
aprenentatge. Potenciem les habilitats de cada
infant, ajustem el ritme del campus d’estiu i gaudim
plegats d’aventures que no oblidaran.

Diversió i confiança
Aventures per als infants
Tranquil·litat per a les famílies
Una proposta de lleure emocionant i divertida per a
nenes i nens, amb contingut pedagògic de qualitat i
un equip professional i de confiança.

Conciliació

Flexibilitat

Diversió temàtica

Proposta educativa

Experiència

L’equip de lleure

Professionals

Servei de menjador

Cuina saludable

Una eina per facilitar

Múltiples possibilitats

Un fil argumental guia

la conciliació
professional i familiar

que s’ajusten al ritme
de cada família: opció

cada sortida, activitat,
excursió, gimcana, jocs

segueix la dinàmica del
campus i copsa el

qualificats amb
formació específica en

amb menú equilibrat,
divertit, aliments

amb propostes
lúdiques i educatives

d’acollida matinal, casal
en horari de matí o de

d’aigua i taller i dona
sentit a l’aventura

ritme dels infants per a
una millor adaptació

lleure educatiu per dur
a terme totes les

frescs cuinats al dia i
possibilitat

en temps de vacances
escolars

matí i tarda amb dinar
inclòs

d’estiu viscuda pels
infants

de les activitats

activitats que formen
part del campus

d’organitzar dinars
especials i tallers

OBJECTIUS
EDUCATIUS

APRENDRE A VIURE
JUNTS

APRENDRE A SER
APRENDRE A FER
• Exercitar la creativitat pròpia
• Entendre la diferència envers
els altres
• Respectar l’entorn, els espais i
el material

• Potenciar l’autonomia personal
• Utilitzar els propis recursos per
fer servir l’espai de lleure de
forma autònoma i positiva
• Ajudar els companys i
companyes que ho necessitin en
el seu dia a dia
• Conèixer les pròpies capacitats i
limitacions, i aprendre a
utilitzar-les de forma positiva

• Gaudir del temps lliure en un
clima d’ordre, respecte mutu i
convivència
• Obtenir recursos per resoldre
diferents situacions de forma
autònoma i consensuada
• Compartir amb les companyes
i companys espais, material i
moments.
• Ser capaços de prendre
decisions consensuades amb el
grup
• Aprendre i adoptar com a
propis els valors de l’escola;
solidaritat, respecte, justícia,
igualtat i llibertat.

Eix
Temàtic:
SÓC UN
CUINER@

Diversió pensada i
adaptada a nenes i nens
de totes les edats i a les
seves preferències

SÓC UN CUINER@
Aquest estiu us proposem
un munt d’activitats
relacionades amb el món
del la cuina. Al llarg de les
5 setmanes de casal
viatjarem a l’interior
d’una i mil cuines,
coneixerem la feina d’un
cuiner, experimentarem
amb ingredients,
coneixerem cuines del
món, la cuina de les àvies,
les celebracions, i mil
aventures més que ens
aporta el món de la
gastronomia.

SETMANES
TEMÀTIQUES (petits)
A través d’un personatge els
petits treballaran els
conceptes de la setmana.
S1. El Cuiner Pepinot
S2. Babel el cuiner
S3. La Xef màgica
S4. L’àvia Maria
S5. Ja som cuiner@s;
celebrem-ho!!

METODOLOGIA

Diversió pensada i
adaptada a nenes i nens
de totes les edats i a les
seves preferències

SETMANES
TEMÀTIQUES (grans)
Els i les més grans,
descobriran els conceptes
des d’una sopa de lletres
diaària.
S1. Disseny i preparació
S2. Cuines del món
S3. Experimentació i
innovació
S4. Cuina tradicional
S5. Ja som cuiner@s;
celebrem-ho!!

TIPOLOGIA
D’ACTIVITATS
Les activitats seran diferents
en funció de l’edat;
PETITS
Jocs amb alt component
simbòlic, tallers senzills,
sortides, cançons i danses.
Activitats amb un caràcter
fantàstic i imaginatiu.
MITJANS
Iniciació als jocs i tasques
grupals, tallers més elaborats,
sortides, cançons i danses,
activitats dinàmiques i més
complexes.
GRANS
Jocs cooperatius, tallers més
elaborats, sortides llargues,
activitats més raonades.

COM ENS ORGANITZEM
HORARI D’UN DIA AL CASAL

CASAL
8:00 a 9:00 h
9 a 9:30h
9:30 a 10:45

Acollida
Entrada relaxada
Activitat 1

10:45 a 11:15 Esmorzar i esbarjo
11:15 a 12:45

Activitat 2

12:45 a 13:40

Remullada

13:40 a 14:00
Recollim i ens
preparem per marxar
14:00 a 15:00

Menjador

15:00 a 17:00

Tarda relaxada

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
La piscina i les sortides són
moments especials creats
gràcies a l’experiència, el
canvi d’espai i les vivències
També farem sortides d’entorn
on coneixerem espais propers i
gaudirem de l’aire lliure
sempre que el temps ens ho
permeti
Incloses:
4 sortides o
3 sortides + piscina

HORARIS, CONDICIONS I PREUS
DATES

HORARIS I PREUS

30 de juny al 30 de juliol

Setmana 30/6 a 2/7
Casal Matí (9 a 14h)
Acollida (8 a 9h)
Dinar (14 a 15h)
Tardes (15 a 17h)
Tot (8 a 17h)

48,00 €
8,00 €
32,00 €
12,00 €
98,00 €

Resta de setmanes
Casal Matí (9 a 14h)
Acollida (8 a 9h)
Dinar (14 a 15h)
Tardes (15 a 17h)
Tot (8 a 17h)

60,00 €
10,00 €
40,00 €
15,00 €
120,00 €

RATI
Rati monitors segons decret
267/2016.
ACTIVITATS INCLOSES
Sortida setmanal (setm 2, 3,
4 i 5) o piscina
Samarreta
MÍNIM INSCRITS
Setmana casal; 20 infants
Serveis opcionals; 10 infants

PREUS
Bon dia Esporàdic
Dinar Esporàdic

4,00 €
9,00 €

Descompte 5% a la setmana
per al 2on germà inscrit al
casal
RESTRICCIONS PER COVID
-El preu serà el mateix.
-Adaptarem la proposta en
funció d’allò que determini
el Procicat en el seu
moment.

INSCRIPCIONS I PAGAMENT
INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

Heu d’omplir el següent formulari

-50% abans del 31 de maig
-50% abans de començar el casal

https://forms.office.com/Pag
es/ResponsePage.aspx?id=8iS
5RyUICUWThJm4R9ke4sdMk5
ZaVUNNj75h8ccz_FFUMlRGSj
BaS01HVE9KUllITTRPT0ZNNT
VaMy4u

Cal fer ingrés al compte
BBVA;
ES88 0182 1547 1602 0155 4462
B SABADELL; ES90 0081 0001 1100 0190 9898
Indicant CASAL MONTSERRAT + NOM I COGNOMS NEN/A
Enviar comprovant a rebuts@camposestela.com
o bé al 629287661 per whatsapp

Parc Tecnològic del Vallès
Av. del Parc Tecnològic, 3
08290 Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

936.745.016

www.camposestela.com

