GUIA CASALET SETEMBRE 2020
Calendari i horari
Del 14 al 30 Setembre de 2020.
16.30h a 18.00h.

Període d’inscripció
Del 20 de Juliol al 8 de Setembre de 2020.

Procès de pagament
La inscripció, es farà via telemàtica. La informació i la inscripció la trobareu a la pàgina web de
l’Eina, www.einacooperativa.coop .
Abans de fer la inscripció haureu de realitzar el pagament de la totalitat del vostre casal al
compte de la caixa ES80 2100 3124 8822 0025 9957 indicant el codi RO seguit del nom i
cognoms de l'infant. A la inscripció apartat observacions heu d’indicar import pagat+data.
IMPORTANT: La informació continguda en aquest document pot ser modifcada o anul·lada, atès
la situació d’excepcionalitat que s’està vivint aquest any.
Es seguiran tots els Protocols i obligacions que marca la normativa actual i a mida que s’apropi
l’inici de Curs, anirem informant de qualsevol dels canvis que s’hagin donat en cas que siguin
necessaris.

Descripció
Els casalets de Setembre tenen la mateixa estructura pedagògica i metodològica que els casals
d’estiu, un espai educatiu i de trencament de la rutina diària dels infants en el començament
del curs.
Els infant gaudiran d’una sèrie d’activitats lúdiques amb un objectiu eminentment pedagògic.
L’educació en el lleure permet viure experiències vitals lúdiques i creatives i situa l’educació en
valors en un nivell de vivència personal intensa.
Mitjançant les activitats organitzades, es treballa la formació integral dels infants: física,
emocional, creativa, autonomia personal i relacionals.
Les activitats del casalet estan desenvolupades a partir del centre d’interès i amb uns objectius
de treball específcs per a cada grup d’edat.

Centre d’interès: JUGA I APRÈN
Des de l’EINA volem treballar aquest tema amb la fnalitat de reforçar continguts
d'aprenentatge mitjançant activitats organitzades segons racons i espais educatius, amb
activitats divertides i motivadores que a la vegada ens ajuden la millora en aspectes curriculars
escolars.
Durant aquestes dues setmanes farem activitats vinculades a les matemàtiques, el llenguatge, la
música, la plàstica, el medi social etc...
De ben segur que gaudirem molt a la vegada que aprenen moltes coses noves.

Preu
Setmana 1 del 14 al 18 de Setembre

29,50€

Setmana 2 del 21 al 25 de Setembre

29,50€

Setmana 3 els dies 28,29 i 30 de Setembre

19,50€

Tot el Casal del 14 al 30 de Setembre

45,00€

Programació
Dilluns 14

Dimarts 15

Dimecres 16

Dijous 17

Divendres 18

Comencem el Casalet

Racó musical

Racó idiomes

Racó experiment

Racó de l’Esport

Presentació

Què escoltes la
música?????

What do you like??

Fem cuina
molecular

Fem un esport,
escull el teu!

Descobrir que amb
els aliments podem
fer experiments i
desprès menjar-lo.

Practica el Futbol
Sala, Basquet o
Handbol.

Fem activitats lliures i
dirigides per organitzar
i construir el nostre
Casalet.
Treballem hàbits de
treball, organització i
cooperació.

Balls i cançons ens
acompanyaran a
descobrir aquest
sentit.
Treballem les
competències
musicals.

Descobrint amb
dibuixos, cançons els
temes que ens
agraden.
Treballem en anglès
les competències del
llenguatge.

Treballem les
competències
científques.

Treballem
l’educació física,
hàbits saludables i
valors en l’esport.

* Els jocs d’aigua si el temps ho permet seran abans de començar les activitats, l’equip ja avisarà per
portar el material adient.

Dilluns 21

Dimarts 22

Dimecres 23

Racó matemàtic

Racó descoberta
entorn

Gimcana dels
enigmes.
Treballem les
competències
matemàtiques.

Joc de pistes quins
arbres, plantes etc
tenim a la nostra
escola.
Treballem les
competències medi i
socials.

Dijous 24

Divendres 25

Racó fem manualitats

Racó llengua

Racó Arts Escèniques

Ens dibuixem uns als
altres amb relleus de
colors i materials
diferents.

Fem un mural
recollirem la feina
feta durant tot els
dies en un gran
mural amb fotos i
escrits.

Fem Interpretació

Treballem les
competències
artístiques.

Treballem les
competències
lingüístiques.

quin rol tens?
Actor/actriu, Director/a,
Guionista,etc.
Treballem les
competències de
l’expressió corporal.

Dilluns 28

Dimarts 29

Dimecres 30

Racó dels Jocs

Racó Esportiu

Racó Balls Moderns

Bateria de Jocs

Dia Multiesportiu

Cooperatius, Simbòlics ,
Competició,
Cognitius,etc.

Jocs esportius, circuïts,
pistes d'obstacles .

Masterclass de Ball Fem
coreografes de Zumba,
Hip-Hop i Bodycombat.

Treballem i aprenem
jugant.

Treballem l’activitat
física i els hàbits
saludables.

Treballem competències
físiques i del Ball.

Les activitats i racons s'aniran desenvolupant amb l'objectiu de treballar valors com l'esforç, la
superació personal, la cooperació, el treball en grup, l’ajuda als companys i el respecte a
tothom.

Per més informació
C. Pamplona, 21 08227 Terrassa
937 36 47 22 / 648 247 285
activitats@einacooperativa.coop
www.einacooperativa.coop
Telèfon de contacte: 93 736 47 22
Horari atenció: 10h-14h i de 16h-19h

