UN ESTIU GENIAL 2018
Reunió Informativa Casal d’Estiu Municipal
d’Arenys de Mar
1. HORARIS I LLOCS DELS CASALS
Camp base dels casals
Escola Joan Maragall (entrada per
la plaça de l’edifici Xifré)
C/ Rial Sa Clavella s/n
Arenys de Mar

Horari dels casals
Matí: de 9h. a 13h.
Menjador: de 13h. a 15h
Acollides:
de 7:45h a 9h
de 13h a 14h
de 15h a 16h

2. L’EQUIP DELS CASALS
2.1. L’equip dirigent
· Gemma Pou i Judit Puig responsables del Floc i directores
pedagògiques i tècniques dels casals.
·

Pat Sil·lah i Chema Antolín, Directors del Casal 2018.

2.2. L’equip de monitors/es
L’equip es configura segons el nombre de participants de cada quinzena,
seguint la normativa que marca la Secretaria General de Joventut en el nou
decret de lleure.
D’aquests monitors, més del seixanta per cent disposa del títol de monitor
per activitats de lleure infantils i juvenils, expedit per la Generalitat de
Catalunya. Alhora són persones amb experiència en activitats de lleure i en
el tracte amb els nens i nenes.

A més a més el Floc és una entitat acollidora de monitors en pràctiques que
s’afegeixen a l’equip millorant així l’atenció als infants i de suport a les
activitats.

3. HORARI BASE
9h.

Arribada al casal, trobada per grups i explicació de les
activitats del dia

9:15h.

Activitats

10:45h.

Esbarjo

11:30h.

Activitats

12:50h.

Treball d’hàbits, recollir espais i preparar-nos per marxar

13h.

Marxar cap a casa

4. LA RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Abans del inici dels casals podeu contactar amb els Directors al correu
electrònic unestiugenial18@gmail.com.
Un cop iniciats els casals les famílies podran comentar qualsevol cosa als
Directors per telèfon 688 74 72 41, a les hores d’entrada o sortida, i si
s’escau trobar un altre moment per parlar més tranquil·lament.
També podeu seguir-nos a www.floclleure.com

5. EL MATERIAL QUE CAL DUR
5.1. General
·
Bata o samarreta vella pels tallers.
·
Roba i calçat còmode.
·
Una muda completa (només els grups de P-3).
·
Gorra.
·
Ampolla d’aigua petita.
·
Crema solar posada de casa preferiblement.

·
·
·
·
·
·

5.2. Material pels jocs d’aigua.
Banyador (el portarem posat de casa si no es diu el contrari).
Tovallola.
Crema solar posada des de casa preferiblement.
Sabatilles o xancles lligades que es puguin mullar.
Gorra.
Roba interior de recanvi.

·
·
·
·
·
.
·

5.3. Material de Platja.
Banyador (el portarem posat de casa si no es diu el contrari).
Tovallola.
Crema solar posada des de casa preferiblement.
Xancles lligades o calçat còmode per caminar.
Gorra i la samarreta del casal.
Bombolla o braçalets per nedar.
Roba interior de recanvi.

SI NO ES PORTA TOT EL NECESSARI, NO ES PODRAN
FER LES ACTIVITATS D’AIGUA.
5.4.

Per a les sortides

·

Calçat adequat i la Samarreta del Casal.

·

Una motxilla petita amb una cantimplora.

.

Crema solar posada des de casa

ÉS IMPORTANT QUE ELS INFANTS PORTIN TOTA LA ROBA I TOTS
ELS
SEUS OBJECTES MARCATS AMB EL SEU NOM

6. EL SERVEI DE MENJADOR
Aquest estiu el servei de menjador combinarà dues modalitats, el servei de
carmanyola i el servei de cuina a càrrec de Picant de Mans.
Poden fer ús del servei de menjador tots els participants als casals.
Aquest servei es pot utilitzar de forma permanent (durant tota la
quinzena) o bé en dies esporàdics.
6.1. Opció A: Menjador de carmanyola
En la modalitat de carmanyola els usuaris es porten el dinar de casa i els
monitors l'escalfen quan arriba el moment.
Funcionament:
a. Cada matí en arribar al casal, els monitors responsables del
menjador, recolliran la bossa específica del dinar de cada nen/a i
la portaran a l’espai destinat per a dinar.
b. Un cop allà posaran a la nevera totes les carmanyoles.
c. A l’hora de dinar s’escalfarà en un microones aquells dinars que
ho requereixin.

a.
b.
c.
d.

6.1.1.Què cal portar en la bossa específica pel menjador?
La carmanyola amb el dinar (1r i/o 2n plat, i postres).
Coberts.
Un tovalló de roba.
1 got de plàstic dur.

El got el portarem el dilluns i el tornarem a casa el divendres.
No cal dur aigua, doncs el casal tindrà garrafes per al consum dels usuaris
del menjador
Tots els estris cal que estiguin degudament marcats amb el nom del
participant, així com les carmanyoles.
6.2. Opció A: Menjador de Càtering
En la modalitat de Càtering els usuaris tindran un menú mensual i equilibrat
dissenyat per l’Empresa Picant de mans. Cada dia ens portaran el dinar
calent o fred (en el cas de les amanides) per tal de menjar-lo en les millors
condicions.
Aquest usuaris també portaran un got de plàstic dur amb el seu nom, que
retornarem a casa cada divendres.

Les persones que necessitin comprar tiquets esporàdics d’acollida o de
menjador passat el període d’inscripcions hauran d’omplir el formulari web
que trobaran a www.arenysdemar.cat/formularis i portar-lo
degudament omplert i amb el justificant de pagament directament al Casal
abans de l’ús del servei.

7. LA DORMIDA
Aquest any farem la 6a Dormida al casal!! Tots els participants del casal
juntament amb els seus monitors i monitores, ens quedarem a dormir la
nit del DIJOUS 19 DE JULIOL.
En aquesta activitat especial podran participar-hi els nens i nenes apuntats
a la 1a i 2a quinzena, i el funcionament serà el següent:
Ens trobarem el dijous a les 20:00 hores a l’escola, prepararem el gimnàs
per a poder-hi passar la nit. Al vespre farem jocs de nit i contes abans
d’anar a dormir.
L’endemà ens despertarem i esmorzarem. Els infants que han participat
només a la 1a quinzena l'hora de recollida serà a les 9h del matí.
Els infants que participin de la 2a quinzena faran les activitats diàries del
casal d’estiu. Podreu venir a buscar als vostres fills i filles a les 13:00 o a
les 15:00, depenent si participen del servei de menjador, seguint d’aquesta
manera amb l’horari normal del divendres 20.
Aquesta activitat és totalment voluntària

7.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cal que portin:
Sopar.
Sac de dormir i màrfega.
Calçat esportiu.
Roba de recanvi.
Alguna peça d’abric pel vespre.
Lot.

L’esmorzar del matí anirà a càrrec de l’Estiu Genial. Per als infants que
tenen al·lèrgies o són celíacs hi haurà un esmorzar especial adaptat (caldrà
avisar als monitors). Tots els nens i nenes que es quedin a dormir hauran
de portar l’autorització signada.

8. LA NORMATIVA DEL CASAL
· La documentació mínima necessària per a participar al casal és la
fitxa d’inscripció i una fotocòpia de la tarja de la Seguretat Social.
· Cal ser puntuals, tant a les hores d’entrada com sortida del casal.
· Al casal no fa falta portar diners, llaminadures, jocs electrònics, ni
res que no puguem compartir amb els amics.
· Setmanalment donarem als nens/es la informació de les activitats
que farem.
· Els infants que han de ser recollits per altres persones que no són els
seus pares o tutors, cal que omplin l’autorització.
· Si hi ha algun infant que ha de marxar sol del casal cap a casa i no
s’ha marcat prèviament a la inscripció, cal que s’ompli l’autorització
específica que podeu demanar als coordinadors dels casals durant els
primers dies.

