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…UN
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CASAL D’ESTIU 2021
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1. INTRODUCCIÓ
L’associació educativa Kampi Ki Pugui és una entitat educativa sense afany de lucre, dedicada a
fomentar l’educació en el lleure, la vida associativa, l’animació sociocultural i l’educació social
mitjançant activitats lúdiques.
Complint amb la seva finalitat social, organitza activitats adreçades a infants, joves i adults, amb
l’objectiu d’oferir una alternativa educativa en interacció amb altres agents educadors: empreses
dedicades al lleure, escoles, famílies, etc.; que permeti desenvolupar en les persones els valors
següents:
•
•
•
•

L’autonomia personal
La integració i la convivència
La creativitat
La vivència d’uns valors que els ajudin a créixer com a persones.

En aquesta línia i en un mètode de treball motivador per tothom, l’associació ofereix un seguit
d’activitats que possibiliten una educació integral afavoridora per copsar els interessos dels
participants, alhora fer-los gaudir treballant a través del joc la vida de grup i la participació com a
protagonistes directes.

2. PRESENTACIÓ DEL CASAL
•

Idea general

Aquest projecte té com a finalitat cobrir la demanda que ha sol·licitat l’ AFA de l’escola des d’una
perspectiva educativa i lúdica.
Plantegem oferir un tipus de projecte que atregui a les diferents edats amb les que treballem. Així
doncs, cada setmana es farà més incidència en un aspecte o un altre, el qual estarà marcat el centre
d’interès.
El casal d’estiu permet establir un marc de relació basat en el fet de compartir experiències senzilles i
intenses, lúdiques, vitals i afectives.
•

Descripció

El casal d’estiu és realitzarà a les instal·lacions de l’escola LA FLOR DE MAIG. Els infants es podran
inscriure del 24 d’abril al 21 de maig de 2021, la inscripció s’haurà de fer on line a través de la pagina
de l’ajuntament.
El casal es realitzarà del 28 de juny al 30 de juliol de 2021.
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Aquest estarà comprès per cinc torns de casal, cadascun dels quals funcionarà de dilluns a divendres
en els següents horaris:
-

9:00 a 13:00h (sense servei de menjador)
9:00 a 15:00h (servei de menjador inclòs)
9:00 a 13:00h i de 15 a 16:30h ( sense servei de menjador)
9:00 a 16:30h ( amb servei de menjador inclòs)

S’ofereix també servei d’acollida de matinal de 8:00:h a 9:00h. (sempre que hi hagi un mínim de 6
infants)
El casal funcionarà per grups d’edat. Cadascun d’ells tindrà un equip de monitors fixa durant tot el
casal depenent del nombre d’infants inscrits variarà la quantitat de monitors/es basant-nos en la
normativa vigent d’activitats en el lleure.
Els grups comprenen les següents edats:
-

PETITS: de 3 i 5 anys.
MITJANS: de 6 a 9 anys.

Tot i que tots tindrem el mateix calendari d’activitats setmanal, aquestes variaran adequant-se a
l’edat del grup.
3. OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS
Ø Acompanyar en l'aprenentatge de les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb
la higiene i la protecció, i el protagonisme d’infants i joves en aquests nous aprenentatges.
Ø Gaudir de la retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts.
Ø Recuperar el sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament amb les amistats, el
contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar.
Ø Vetllar per l’acompanyament emocional dels infants.
Ø Assolir unes bones actituds que ens permetin portar una bona convivència i relació de grup.
Ø Aprendre a moure’ns amb autonomia i civisme per la ciutat.
Ø Gaudir del centre d’interès com quelcom integrador i col·lectiu.
Ø Potenciar la creativitat i la imaginació com a mitjà d’expressió.
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4. CENTRE D’INTERÈS
El centre d’interès que proposem és: “CASAL B 612: UN VIATGE PER L’UNIVERS AMB EL PETIT
PRÍNCEP”.
La història del Petit Príncep a la recerca del veritable sentit de la vida, ens servirà per crear situacions i
recrear entorns que convidin a reflexionar i treballar valors durant les setmanes del casal.
Viatjarem amb el Petit Príncep per l’univers des de el nostre Casal l’Asteroide B 612. Alguns
personatges fantàstics relacionats amb el conte del Petit Príncep, ens endinsaran cada setmana en un
dels set planetes del conte. Aquests ens informaran d’allò que durem a terme i alhora ens convidaran
a participar en tot el que es realitzi; fent també que els infants col·laborin en algunes de les tasques
organitzatives més senzilles i es plantegin la participació i implicació total en l’activitat. Sempre tenint
en compte els interessos i motivacions dels infants i des d´ un punt de vista totalment lúdic.
Tot i que es treballa el mateix centre d’interès amb tots els grups, les activitats variaran adequant-se a
l’edat i cada divendres es realitzarà una festa cloenda on tots els infants del casal posaran en comú tot
el que hagin descobert durant la setmana.

CASAL B 612

UN VIATGE

ASTEROIDE B 612 ASTEROIDE 325
/ LA TERRA
EL REI
EL PETIT PRÍNCEP
I
EL PILOT
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ASTEROIDE326 I 327 ASTEROIDE328
ASTEROIDE329
EL VANITÓS
L’HOME
DE i 330
I
NEGOCIS
EL FANALER I
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5. ACTIVITATS
Les activitats del casal d'estiu facilitaran, als infants, el desenvolupament integral en el seu medi. Seran
activitats molt variades i accessibles a tots i totes les participants

DILLUNS

DIMARTS

1ª SETMANA
Del 28 de juny al 2 de JOCS DE GRUP GIMCANA
juliol
ASTEROIDE B 612 / LA
TERRA
TALLERS
JOCS D’AIGUA
EL PETIT PRÍNCEP I EL
PILOT
2ª SETMANA
JOCS DE GRUP KERMESSE
Del 5 al 9 de juliol
ASTEROIDE 325

TALLERS

EL REI
3ª SETMANA

JOCS DE GRUP JOCS DE PISTES

Del 12 al 16 de juliol
ASTEROIDE 326 I 327
EL
VANITÓS
I
BEVEDOR
4ª SETMANA

JOCS D’AIGUA

DIMECRES

DIJOUS

PISCINA

JOCS D’AIGUA

TALLERS

ACTIVITAT ESPECIAL

PISCINA

JOCS D’AIGUA

TALLERS

ACTIVITAT ESPECIAL

PISCINA

JOCS D’AIGUA

DIVENDRES
PARC DE FRANCESC MACIÀ
MALGRAT DE MAR.

PARC DE CAN RIUS. CALDES DE
MONTBUI.

TORRENT DELS COLOBRERS
EL TALLERS

Del 19 al 23 de juliol
ASTEROIDE328
L’HOME DE NEGOCIS

JOCS D’AIGUA

TALLERS

ACTIVITAT ESPECIAL

JOCS DE GRUP GRAN JOC

PISCINA

JOCS D’AIGUA

TALLERS

TALLERS

ACTIVITAT ESPECIAL

JOCS D’AIGUA

PLATJA
VILANOVA I LA GELTRÚ

5ª SETMANA
Del 26 al 30 de juliol

JOCS DE GRUP JOCS DE CUCANYA PISCINA

JOCS D’AIGUA
PARC SELVAAVENTURA
CAMINA DESCALÇ (ARBÚCIES)

ASTEROIDE 329 i 330
EL FANALER
GEÒGRAF

I

EL
TALLERS

JOCS D’AIGUA

TALLERS

ACTIVITAT ESPECIAL

Bàsicament, les activitats que trobem en la planificació del casal d'estiu, les podem estructurar en
acollida i comiat, jocs de grup, tallers, temps lliure, valoracions, excursions , piscina, serveis, i
activitats especials
- L’ acollida i el comiat
L’acollida és el moment en què l’Infant entra en contacte amb el món del casal i deixa el món familiar.
Això ha de convertir-se en un moment càlid, de benvinguda i que predisposi l’Infant a divertir-se al
llarg del dia. Cal que els infants es relacionin,
El comiat ha de ser tranquil i relaxat. Per a alguns infants es tractarà d'un moment de calma previ a
l'entrada al menjador del casal i de parèntesi amb l'activitat, per a d'altres servirà per acomiadar-se de
l'ambient del casal fins al dia següent. En qualsevol cas, cal que els infants marxin contents i amb la
incògnita de què els espera a l'endemà.
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- Els jocs de grup
El joc és el recurs metodològic de primer ordre que utilitzarem els monitors i monitores per tal
d'educar els infants d'una forma amena, divertida i atractiva.
Sobretot en el joc de grup, els infants es manifesten més lliurement i, per tant, sorgeixen de forma
espontània aquells trets de la seva personalitat que el monitor i la monitora podem anar educant.
Els infants han d’aprendre i saber jugar. Els jocs de grup ens ajudaran a potenciar les relacions
interpersonals.
- Els tallers
Programarem diferents tallers al casal, com per exemple: danses, plàstica, expressió corporal, cuina,
etc.
Depenent de les edats dels infants, proposarem un treball més individual o potenciarem un treball
col·lectiu.
El taller ens serviran per treballar hàbits com l'economia del material, la neteja, l'ordre, etc.
- Sortides i Excursions
Són activitats que es duran a terme fora del marc habitual de l'equipament del casal.
Les sortides seran els dimarts, dia en què es fan les gimcanes, jocs de pistes... i es realitzaran als
diferents espais del barri (a concretar més endavant).
Les aventures seran els divendres i són les excursions que es realitzaran cada setmana a un lloc
diferent.
- Activitat Especial: El món on ens agradaria viure
Programarem diferents tardes dedicades a la cura del nostre món exterior i interior, com per exemple:
reciclatge, art-teràpia, cuina saludable, activitats relacionades amb la pau i la no violència, l’amistat…
etc.
- La piscina
La piscina on anirem serà L’Escorxador ( a Sant Feliu de Llobregat) El viatge el farem amb autocar i els
dies que hi anirem seran els dimecres al matí. A la piscina hi anirem tot el casal.
6. EQUIP DE MONITORS/ES
Proposem mantenir un equip fix de monitors/es durant el casal, tot i que, depenent del nombre d’infants
inscrits, variarà la quantitat de monitors/es, d’acord amb la normativa vigent d’activitats en el lleure.
Observem als infants, sense judici amb una presència i escolta activa.
Observem les activitats espontànies i ens assegurem que els ambients puguin donar resposta als interessos
que sorgeixen introduint variacions i nous elements. om conscients que representem un model de relació per
als infants, i actuem amb coherència.
Acceptem als nens i nenes tal com són. Acceptant les seves expressions emocionals i responent
apropiadament.
Establim els límits necessaris i recolzem als petits en el procés d’acceptar-los. Intervenim per prevenir
possibles perills actius
11
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Intervenim per establir i assegurar els límits per la convivència i l’objectiu de cada ambient.
Ens assegurem que puguin jugar tranquils; que els infants es respectin entre ells, que cap infant sigui agredit
físicament o verbal, ni manipulat.
Protegim el Sí o el No d’un infant.
Estem atents a que els infants tinguin cura del material i el deixin a lloc després de fer-ne ús.
Els acompanyants estarem repartits en els ambients i anirem rotant, sempre cobrint la demanda on hi hagi
més volum d'activitat, un acompanyant estarà sempre lliure ( no fix en un ambient) per cobrir les necessitats
dels seus companys.
La ràtio infants monitors, és 1-10 com marca la normativa vigent del món del lleure.

7. DINÀMIQUES DEL DIA A DIA AL CASAL

Ø 9-9:30h Entrada esglaonada, cada infant anirà al seu espai de referència al pati, on
l’acompanyant de referència el rebrà cada matí. Desprès anirem al nostres espai de referència interior
i allà iniciarem l’activitat que toqui.
Ø 10:00h ESMORZAR ( a l’ambient de referència amb l'adult de referència, cadascú
portarà el seu esmorzar de casa) aprofitarem per donar importància al Centre d’interès i així recordar
dia a dia el que ha passat el dia anterior i el que ens espera per aquell dia.
Ø

10:00-12:30 PROPOSTA/ACTIVITAT. Relacionades amb el centre d’interès.

Ø 12:30 Recollida i al nostre ambient de referència, explicarem un conte ( els infants
que marxen a casa esperaran allà als pares)
Ø 13-15:00h DINAREM TOTS JUNTS (rentar mans i dinar) Després de dinar hi haurà un
espai on fer la migdiada els nens que ho necessitin, un ambient interior relaxat, els espais exteriors per
a cada grup.
Ø

15:10 PROPOSTA/ACTIVITAT. Relacionada amb el Centre d’interès.

Ø 16,15-16:30h La Cloenda es farà el tancament del dia explicant un conte, cantant una
cançó, ballant una dansa....
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8. Comunicació amb les famílies.
Les vies de comunicació amb les famílies seran les següents:

-

Les informacions setmanals s’enviaran via correu electrònic i es penjaran als al dia a dia l’entrega dels
infants us comunicarem si hi ha quelcom a destacar als ambients de referència.
El dia a dia podeu comunicar-vos amb els referents dels ambients tant a l’arribar com al marxar.
Farem un recull fotogràfic dels infants i un cop acabat el casal us el farem arribar a través d’un enllaç per
descarregar les fotos dels vostres fills i filles.
Trucarem a les famílies, en cas d’accident, caiguda greu, cop al cap fort, malestar, si el nen s’angoixa i
veiem un patiment emocional prolongat que nosaltres no podem acompanyar, trucarem a la família per
informar-los, ja que considerem que estem acompanyant als infants en la globalitat i un dolor emocional és
igual d’important que un dolor físic.

9. Inscripcions
Aquest any TOTES LES INSCRIPCIONS ES FARAN ONLINE. L’Ajuntament ha habilitat una plataforma
online per a les preinscripcions a la que ens hem hagut d’adaptar i a la que totes les famílies podreu
accedir amb un dispositiu amb connexió a internet.
La preinscripció s’obrirà el dia 26/04/2021 fins al 21/05/2021. L’Ajuntament ens ha comunicat que
l’inici de les inscripcions estarà operatiu a les 09:00h del dia 24/04.
Els Tràmits que caldrà fer són els següents*:
Tràmit 1: (es fa online i el feu vosaltres directament)
INSCRIPCIONS: Les inscripcions s’obren el dissabte 24 d'abril i es tanquen el divendres 21 de maig de
2021.
El tràmit 1 el feu la família directament https://vacances.barcelona.cat on haureu de buscar dins
l’apartat d’activitats de lleure el “casal d’estiu AFA Escola La Flor de Maig".
Desprès de fer la inscripció rebreu un correu electrònic per formalitzar la inscripció.

Tràmit 2: ( es fa online i el feu vosaltres directament)

AJUTS ECONÒMICS: Per demanar l’ajut econòmic teniu des del dissabte 24 d’abril al divendres 21 de
maig de 2021.
El tràmit 2 el feu directament les famílies en la página de les ACTIVITATS DE VACANCES:
https://vacances.barcelona.cat Hi haurà un enllaç directe als ajuts. Si us sorgeix qualsevol dubte en el
moment de fer el tràmit ens podeu trucar al 675654639 en horari de matins de 10 a 12h.
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Tràmit 3: ( es fa via correu electrònic i el fem conjunt)

MONITOR DE SUPORT Per demanar el monitor de suport teniu des del 26 d'abril al 25 de maig.
Si teniu infants amb NEE ens feu arribar un correu directament a casallaflordemaig@gmail.com. On us
respondrem indicant quin és el procediment per a demanar el monitor de suport.

Aquests tràmits són per fer una PREINSCRIPCIÓ, desprès via correu eletrònics s'hauran de formalitzar
les inscripcions amb les fitxes d'inscripció que trobareu penjades a la WEB de l'escola o que rebreu per
correu electrònic amb les instruccions del pagament de l'activitat.
Us aconsellem que no deixeu els tràmits per l’últim dia, ja que al ser tot online potser us trobeu el
sistema saturat, i sobretot i en cas que necessiteu ajuda per part nostre per tramitar quelcom us
agrairiem que ho féssiu amb algún dia d’antel·lació a la data de finalització per poder-vos ajudar
amb temps.
Per
a
qualsevol
dubte
podeu
contactar
amb
nosaltres
a
través
correu casallaflordemaig@gmail.com o al www.kampikipugui.org a través de contacte.

del

10. Tarifes
TARIFES CASAL COMUNITAT DE PETITS:

Preu per setmana
9h a 13h
9H A 15H (MENJADOR INCLÒS)

63€
105€

9H A 13H I DE 15H A 16,30H

83€

9H A 16,30H (MENJADOR INCLÒS)

120€

TARIFES CASAL COMUNITAT DE MITJANS I GRANS:

Preu per setmana
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9h a 13h
9H A 15H (MENJADOR INCLÒS)

65€
110€

9H A 13H I DE 15H A 16,30H

85€

9H A 16,30H (MENJADOR INCLÒS)

125€
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ACOLLIDA MATÍ (8h a 9h) per poder cobrir aquest servei hi haurà d’haver un mínim de 6 infants.
1 hora
15€
3,5€

SETMANA
1 DIA

MENJADOR ESPORÀDIC

1 DIA

8€

Associació Educativa KAMPI KI PUGUI
C/ Ronda de la Via, 57, local
C.P: 08903
L’Hospitalet de Llobregat (BCN)
NIF: G- 63582621
Adreça correu electrònic: casal.encants@gmail.com
Telèfon: 675 65 46 39 (Miriam Gonzalez

