ESPLAI SANT FELIU

Casal P3-P4-P5
Estiu 2022

Casal Estiu
P3-P4-P5
2022
Què fem ?
ESPLAI SANT FELIU
TEL: 630 104 176
P3-P4-P5: 1 dia/setmana: JOCS AIGUA a la Pista amb materials d’estiu.
Mànega aigua sempre disponible per dies calor.
1 dia/setmana: PSICOMOTRICITAT L'esport és vital. Escalfament
muscular. Jocs equilibri, ritme, coordinació, lateralitat...
Relaxació tècniques de respiració.
1 dia/setmana: BALL, iniciació balls món, dansa, funky i diferents ritmes
Rutines diàries en anglès.
Personatges Sorpresa
i atenció personalitzada
als infants.

Els dies JOCS AIGUA
Cal: banyador,
tovallola,
crema solar,
sabatilles tancades

SORTIDES:
Confirmarem
Allò que sigui
necessari
portar
setmanalment

Els dies
PSICOMOTRICITAT
Cal:
calçat còmode que
ells/es sapiguen posar
i
samarreta recanvi

Esplai Sant Feliu c/ Tibidabo s/n Centre Civic roses 2ª plnata. Tel 630.10.41.76
Email: casalesplaisantfeliu@gmail.com
www.clubesplaisantfeliu.com

Casal Juliol Esplai Sant Feliu. ESCOLA

PAU VILA

Les classes tindran cartells amb aquests dibuixos.
Les Famílies heu de buscar els grups pel curs i dibuix

SOL (P3) LLUNES (P4)

ESTELS (P5)

CASAL JULIOL
Dilluns 27 Juny
1er día,
presentació
grup

ESCOLA PAU VILA P3-P4-P5

Dimarts 28 Juny

ESPLAI SANT FELIU 2022

Dimecres 29 Juny

Dijous 30 Juny

Divendres 1 Jul

SORTIDA:
COSMOCAIXA

JOCS AIGUA

Barcelona

P3 P4 P5

Activitat de Grup
Centre Interès
Personatges
I Jocs Anglès

Psicomotricitat
i Balls

Activitat de Grup
Centre Interès
Personatges
I Jocs Anglès

Benvinguda
Dilluns 4 Juliol

Psicomotricitat
Balls Musicals

Dilluns 11 Juliol

Psicomotricitat
Balls Musicals
Calçat còmode
Samarreta
Recanvi

Dilluns 18 Juliol

Dimarts 5 Juliol
Activitat de
Grup
Centre Interès
Personatges
I Jocs Anglès

Dimarts 12 Juliol

Activitat de
Grup
Centre Interès
Personatges
I Jocs Anglès

Dimarts 19 Juliol

Dimecres 6Juliol

JOCS
AIGUA
P3 P4 P5

Dijous 7 Juliol

Divendres 8 Jul

Cinema GUINART:
Origens GRU
Minions

Dimecres 13 Juliol

JOCS AIGUA
P3 P4 P5

Dimecres 20 Juliol

Dijous 14 J

Sortida
BOLAPark
La P. Cervelló

Dilluns 25 Juliol

Divendres 15 Jul

Activitat de Grup
Centre Interès
Personatges
I Jocs Anglès

Dijous 21 Juliol

Divendres 22 Jul

Psicomotricitat
Balls Musicals

Activitat de Grup
Centre Interès
Personatges
I Jocs Anglès

Actuació Gripau Blau
Activitat de
Grup
Centre Interès
Personatges
I Jocs Anglès

JOCS
AIGUA
P3 P4 P5

Dimarts 26Juliol

Dimecres 27Juliol

Activitat de
Grup
Centre Interès
Personatges
I Jocs Anglès

JOCS AIGUA

Activitat de Grup
Centre Interès
Personatges
I Jocs Anglès

Dijous 28 J

Divendres 29 Jul

BANY ESCUMA
Psicomotricitat
Balls Musicals
Calçat còmode
Samarreta
Recanvi

JOCS AIGUA
Cal:
banyador,
tovallola,
crema solar,
sabatilles tancades

P3 P4 P5

SORTIDES:
avisarem del
que sigui
necessari
portar

Activitat de Grup
Centre Interès
Personatges
I Jocs Anglès

PSICOMOTRICITAT
calçat còmode que
ells/es manipulin
samarreta recanvi

ATENCIÓ MOLT IMPORTANT
Dilluns 27 Juny al Divendres 29 Juliol’22

Escola

PAU VILA

8’00h. Acollida TOTS ELS GRUPS: P3, P4-P5, 1er, 2on, 3er-4art i 5è-6è
A l’

ESCOLA PAU VILA de 8’00h a 16’00 h,

heu de Portar-los a les 8’00 h (si feu acolliment), a les 9’00 h : PORTA DE VIDRE- TIMBRE ESCOLA PAU VILA
heu de Recollir-los a les 13’00 h (si no feu menjador) per Porta PORXO ESCOLA PAU VILA,

MENJADOR del CASAL també es farà des del Dilluns 27 juny
a Div 29 juliol’22 a l’Escola Pau Vila. TOTS els grups d’edat.

ATENCIÓ MOLT
IMPORTANT !!
1ª dia PISCINA: DIMECRES 29 JUNY’22.
Cal portar motxilla, tovallola, banyador,

xancles lligades per
banyar-se de 1er a 6è
Club d’ Esplai Sant Feliu c/ Tibidabo s/n Centre Cívic Roses 2ª planta. Sant Feliu de Llobregat 08980. Tel: 630 10 41 76

L’ ARRIBADA AL MATÍ AL CASAL ESCOLA
PAU VILA del
Dilluns 27 Juny al Divendres 29 Juliol 2022:
ACOLLIDA DE P3 a 6è:
8’00 a 8’55 h - Les famílies de l’acolliment matinal, per la porta de vidre Escola PAU VILA.

ENTRADA GENERAL AL MATÍ 9’00 h: US DEMANEM
MOLTA PUNTUALITAT AL MATÍ.
LA PORTA ES TANCARÀ 9’05 h.
P3, P4, P5

1er-2on-3er

4art-5è-6è

 Els nens/es entraran de un en un amb la seva Monitora de Grup. En el mateix moment que
s’obri la porta i seran tots els monitors de cada grup a la corresponent fila per acollir als
nens/es. Les Famílies NO PODEU PASSAR DINS de l’Escola. 
 El/la Responsable es situarà a la Porta per atendre a les famílies. Si heu de comunicar
qualsevol aspecte “personal” o “d’activitats d’aquell dia”. Les informacions de secretaria no
s’indicaran als monitors/es de grup si no als Responsables Generals del Casal per WASAPP
al nº mòbil de l’Esplai Sant Feliu

nº 630 10 41 76. No es pot recollir notes en paper.
 9’05 h els grups entraran a les seves sales directament. Es tanquen les Portes de l’ Escola.
LA SORTIDA DEL CASAL AL MIGDIA 13’00 h.:
Per agilitar la sortida i que sigui més ràpida us demanden, sobre tot les primeres setmanes que
quedi totalment clar i especificat per escrit quines persones autoritzades a emportar-se als nens/es
i que s’identifiquin amb el DNI. No donarem els nens/es a cap familiar directe que no estigui
autoritzat per escrit. Aquesta acreditació ens l’heu de passar els pares, mares o tutors
directes abans del DIVENDRES 25 de Juny’2021 (si són sortides permanents amb
cangurs, iaios, etc.) Si només seran alguns dies puntuals que els recolliran altres persones ens
ho podeu enviar per WASAPP els mateixos dies que corresponguin un cop ja iniciat el Casal
Juliol. En el cas dels nois i noies més grans no podran sortir sols a casa si no teniu l’autorització
especial signada.


 Els nens/es que es quedin a dinar sortiran per les mateixes Portes per on hagin entrat al Matí
(Porxo Escola PAU VILA). Si els heu de venir a buscar abans cal que passeu a recollir-los per
la mateixa porta principal fent servir el timbre de l’Escola PAU VILA.

Club d’ Esplai Sant Feliu c/ Tibidabo s/n Centre Cívic Roses 2ª planta. Sant Feliu de Llobregat 08980. Tel: 630 10 41 76 Web:

ESTRUCTURA EDUCATIVA

El Casal de Juliol també forma part del Projecte de Curs de l’Esplai Sant Feliu. Considerem els aspectes especials
com la incorporació a l’activitat de nous participants amb els que no tenim relació, així com la continuïtat durant
25 dies dels quals no tots els nens/es participen de principi a fi. Els Valors educatius del Casal s’extreuen de l’
ideari de l’ Esplai Sant Feliu i es treballen en línia al Projecte de Curs. Aquestes circumstàncies ens obliguen a
plantejar-nos el Casal d’ Estiu amb uns objectius adequats:
 El Casal d’ Estiu d’ enguany tindrà un lema general que ens mantindrà units a tots els grups d’edats diferents:
“Misteri MUSICAL”. Una aventura que treballarà el valor de l’AMISTAT i el Protagonisme dels Infants.
 Ens centrarem en el protagonisme dels participants, serà una aventura molt activa, protagonistes d’un nou
juliol refrescant i pler d’humor i molta originalitat en les actuacions de cada grup d’edat. L’ Amistat com a
font de diversió.
 Oferir un servei educatiu i de lleure eficient, molt divertit i enriquidor pels infants i joves i de molta qualitat
humana per a cobrir totes i cadascuna de les diferents sensibilitats.
 Transformar la “necessitat” del Casal en una experiència “màgica”, una opció urbana de viure l’ inici d’unes
bones vacances pels infants i joves després d’una situació molt estranya de confinament social. 
 Treballar el sentiment de grup és important, així com les obligacions que es generen cap als individus que
els formen. Les activitats d’estiu són una bona eina per la autoestima personal, la capacitat d’interrelació i per
les habilitats socials necessàries per circular en la societat d’avui dia.

SOL (P3)

LLUNES (P4)

BOIRA ( 1º-2º-3º )

ESTELS (P5)

LLAMP (4º-5è-6è)

CONSELLS PRÀCTICS:










Tot ha d’anar marcat amb el nom del nen/a.
Eviteu els objectes de valor, joies , rellotges...així com el telèfons mòbils pels nens/es.
Si fan servir algun repel·lent de mosquits i crema del sol específics poseu-lo i aviseu als monitors/es.
Els medicaments han de portar el nom escrit i la dosi i les seves hores corresponents amb la recepta del metge.
Entregar als respectius Responsables de grup. Qualsevol altre situació l’heu de concretar estrictament amb el
Responsable del Casal.
Eviteu les llaminadures i llaunes de refrescos o de vidre a l’hora de l’esmorzar. L’ESMORZAR ÉS OBLIGATORI. Els
esmorzars han de ser lleugers i fàcils de menjar, sobre tot pels grups de petits, han d’anar ben embolicats en bosses de
roba amb el nom ben clar o el motxilles pels més grans.
No els poseu roba nova de vestir elegant, sempre el més còmode que tingueu.
Protegir-los abans del Casal amb xampús contra els polls i similars.
LA GORRA O BARRET ÉS OBLIGATÒRIA, així com un pot petit de crema protecció solar amb
factor adequat mínim 20, personal i intransferible per evitar possibles al·lèrgies a la pell, amb el nom ben clar.
Si les famílies ens heu de trucar al Casal serà sempre al mòbil de l’Esplai 629 894 449 i/ó 630.10.41.76 (Paco
García), de 8’00 a 17’00 h.
Si els familiars heu d’accedir a l’Escola en hores d’activitat serà sempre per les portes principals i sempre trucant al
timbre específic “escola” ja que tots els accessos estaran tancats per vigilar la seguretat.









MATERIAL que cal portar:
PER TOTS (totes les edats) i per tenir cada dia al Casal:

1 BOSSA amb COLORS, estoig per pintar de forma individual
1 Sobre paper amb 1 mascaretes individual (no ho tocarem, només cas urgència)
 Gorra pel sol (OBLIGATORIA encara que no sortim de l’escola per jugar pati)
 Banyador, tovallola, sabatilles i crema solar-factor protecció mínim 20, tot en una motxilla
petita per deixar al Casal cada dia, per si juguem a Jocs d’Aigua al Pati. 
 TOT MARCAT AMB EL NOM POSAT.
 Roba còmode d’estiu, fresqueta i pràctica.
 Calçat còmode, sobre tot als petits eviteu els “cordons” ja que els costa posar-les.
 1 Ampolla d’aigua petita individual diària a omplir a les aixetes o 1 GOT de plàstic.
 
PELS PETITS P3-P4-P5: Got de plàstic amb nom ben clar escrit
1 paquet de tovalloles humides dels bebès
Bossa o motxilla petita per l’esmorzar amb el nom posat.
P3: muda complerta de recanvi amb el nom posat a una bossa marcada.
PELS MITJANS I GRANS 1er, 2on, 3er, 4art, 5è, 6è
Pels dies que farem activitats esportives caldrà que els nens/es portin una motxilla a part de
la roba posada per canviar-se i refrescar-se: Tovallola mitjana per refrescar-se, Muda complerta de recanvi, Calçat
còmode i adequat per fer esports, 1 Ampolla d’aigua individual. Considerem que per les activitats del Casal dels vostres
Fills/es hi ha objectes que no calen, si els porten i els perden serà sota la responsabilitat del propi noi i noia, sobre
tot en el cas dels grans. L’ Esplai no es farà responsable de les pèrdues de Telèfons Mòbil, Diners, càmeres fotos o C.
Digitals Tablets,Mp4, etc.....

LA PISCINA: Tots els

DIMECRES (de 1er- 6 anys) a 6è i ESO

Aquesta activitat és pels nens més grans de 6 anys (a partir de 1er). Tots els

DIMECRES a partir del 29 Juny’22

anirem a la Piscina
Municipal caminant. Sortirem a les 9’45 h. però no ens podrem banyar fins a les 10’00
h. De la Piscina Municipal sortirem a les 12’10 h. Cap nen o nena es banyarà sense
que estiguin tots els monitors/es a dins de l’aigua amb ells. Tindrem una zona de
gespa determinada per a nosaltres en la que podran descansar a les tovalloles i jugar
sense córrer per la Piscina. Els nen/es que puguin seria convenient que ja vinguessin
esmorzats de casa. Tots els nens/es han de portar la gorra que serà obligatòria.

Important: Dies de Piscina si no es queden a dinar al
menjador del Casal, els heu d’anar a buscar a la porta de
l’ Escola PAU VILA a les 13’00h, tot el grup de nens/es des
de 1er fins als de 6è.
Tant els nens/es com els monitors complirem a peu de la lletra amb les
indicacions dels responsables de Seguretat de la Piscina Municipal de
Sant Feliu de Llobregat.

A la Piscina no es pot entrar a la zona aigua
amb el calçat del carrer, cal portar les
xancles aigua tancades de recanvi a la
motxilla.
ASSEGURANÇES
Tots els nens i nenes tindran una assegurança de responsabilitat civil i
d’ accidents. Tots els monitors/es tindran aquesta mateixa assegurança més
un altre personal de responsabilitat professional. Disposem d’ una
farmaciola per a tot el necessari per a realitzar petites cures que es realitzaran previ avís a les famílies i prèvia
confirmació a les fitxes que no existeix cap al·lèrgia o observació de salut. Segons la normativa actual, en relació
a la protecció de la Infància i les normes dels Departaments d’ Ensenyament no administrarem cap tipus de
medicació sense prescripció mèdica, res que no porti la recepta signada d’ un metge col·legiat.

CASAL SETEMBRE:
DILLUNS 29 Agost al DIVENDRES
2 Setembre’22

Al Centre Cívic ROSES, Serveix la
mateixa fitxa d’inscripció, no haureu de
portar més papers, l’únic si confirmar les
dates de les setmanes d’agost i setembre.
Famílies, moltes Gràcies i

Bon Estiu a tothom!!

EMPRESA D’ALIMENTACIÓ AL MENJADOR DEL CASAL
D’ESTIU: “ El menú del Petit “ S.L.L
Continuem al Casal d’ Estiu amb el bon Servei de Menjador. L’ Objectiu és millorar la qualitat del Menú i
que els vostres fills i filles estiguin ben satisfets. Estem segurs de l’encert i de la manera més casolana que
menjarem tots en aquest Casal de Juliol.

Club Esplai Sant Feliu
c/ Rupert Lladó 3 Barri Falguera
c/ Tibidabo s/n Centre Cívic Roses
Sant Feliu de Llobregat 08980
Tel.Fax: 630 10 41 76

Email:
casalesplaisantfeliu@gmail.com
www : clubesplaisantfeliu.com

Esplaisantfeliu.Educació

