CASAL D'ESTIU
ESCOLA FELIP NERI
Juny -Juliol 2022

LA FUNDACIÓ
•

La Fundació Escolta Josep Carol (FEJC) és una
organització educativa sense ànim de lucre, creada per
l’Associació Escoltes Catalans l'any 1997.

•

La seva missió és promoure l’educació d’infants i joves
en la ciutadania responsable i

els valors propis de

l’escoltisme, a través del suport a la tasca educativa i
associativa

d’Escoltes Catalans, la generació de

reflexió i pensament i el desenvolupament de
projectes, serveis i recursos en l’entorn educatiu.
,

CASAL D’ESTIU A L’ESCOLA
SANT FELIP NERI
• La proximitat entre la seu de la Fundació i el
centre educatiu ens permet ajustar la
proposta al coneixement del barri
• Possibilitat de fer ús d’equipaments com el
Casal de Joves de Ciutat Vella, el Centre Cívic
Pati Llimona, el Convent de Sant Agustí, el
Museu Frederic Marès, o el Parc de la
Ciutadella entre d’altres.

CENTRE D’INTERÈS

r67t67tyutyuuy

El Centre d’Interès escollit per
aquest Casal d’Estiu és Educar en
la diversitat i ho treballarem a
través del conte “ El Drac que no
volia ser drac”. En Zog és un drac
que va a escola amb altres dracs i
el seu somni és aconseguir una
estrella daurada, premi que donen
als alumnes que mostren les
millors habilitats.

OBJECTIUS
OBJECTIUS GENERALS

1.Participar activament
de les activitats del
Casal

2. Integrar la diversitat
en les accions
quotidianes

Grup de Petits
(de 3 a 5 anys)
1.1 Realitzar les diferents
tasques establertes de
manera activa
1.2 Mostrar interès i
atenció durant les
activitats
2.1 Desenvolupar el
sentiment de l’empatia
dins del grup
2.2 Treballar en equip per
assolir objectius comuns

3.1 Respectar-se a un
3. Cooperar i respectar mateix i a les companyes
els companys i les
3.1 Col·laborar amb les
companyes
companyes durant les
activitats i el joc lliure

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Grup de Mitjans
(de 6 a 8 anys)
1.1 Tenir iniciativa i aportar noves idees durant les activitats

1.2 Mostrar interès i atenció durant les activitats

2.1 Desenvolupar els sentiments de solidaritat i empatia dins del grup

2.2 Comprendre la diferència entre diversitat i desigualtat
3.1 Entendre que la cooperació és més positiva que la competició.
3.2 Sentir-se part activa del grup

ORGANTITZACIÓ (1)
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• El Casal d’estiu està dirigit a infants de
P3 a 2n de primària
• Es treballarà amb grups de 10 infants
dividits en franges d’edat:
Grup de petits: de 3 a 5 anys
Grup de mitjans: de 6 a 8 anys

ORGANTITZACIÓ (2)
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• El Casal es desenvoluparà a l’Escola
Sant Felip Neri del 27 de juny al 29 de
juliol de 2022, en 5 torns d’una setmana
cadascun.

• 1º torn: del 27 de juny a l’1 de juliol de
2022
• 2º torn: del 4 al 8 de juliol de 2022
• 3º torn: de l’11 al 16 de juliol de 2022
• 4º torn: del 18 al 22 de juliol de 2022
• 5º torn: del 25 al 29 de juliol de 2022
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ORGANTITZACIÓ
(3)

Es vetllarà per mantenir una relació
propera i comunicació fluïda amb l’equip
educatiu, presencialment o a través del
Whatsapp, el mail i el telèfon

ACTIVITATS
•

Activitats lúdiques (tallers, jocs moguts, jocs tranquils, activitats
esportives, ...) amb clara intencionalitat educativa, promovent valors i
adaptant-les a cada grup d’edat..

•

Piscina i jocs d’aigua

•

Excursió o sortida; al voltant del centre d’interès i l’eix d’animació, i
amb l’objectiu que els infants gaudeixin d’espais públics i/o altres

recursos de la ciutat, adquireixin hàbits i habilitats, aprenguin a
desplaçar-se de manera segura amb diferents tipus de transport, etc

HORARIS
HORARI

ACTIVITAT

8:00 – 8:55

Acollida (opcional)

8:55 – 9:10

Entrada i rotllana de benvinguda

9’10 – 10’30

Activitat 1

10’30 – 11’15

Esmorzar i temps lliure

11’15 – 12’45

Activitat 2

12’55 – 13’10

Sortida del primer torn

13’00 – 15’00

Dinar i temps lliure

14:55 – 15:10

Sortida del segon torn

15’00 – 16’30

Activitat 3

16’30 – 16’55

Rotllana de valoració

16’55 – 17’10

Recollida i comiat

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ(1)
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Del 25 d’abril al 30 de maig
Alumnes de l’escola Sant Felip Neri de manera virtual
https://forms.gle/MrWVHRaWnPMLgikU8
Inscripcions presencials els dimecres 6 , 20 i 27 d’abril
i 4, 11, 18 i 25 de maig de 15h a 18h al C/Mare de Déu
del Pilar, 16-18, 08003, Barcelona

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ(2)
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• L'emplenament d'aquest formulari no significa
l'obtenció de la plaça de manera automàtica
• Se us confirmarà la plaça en un correu electrònic
posterior on s'hi detallaran també la forma de
pagament i el preu final
• Cal realitzar un formulari per a cada infant

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ(3)
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Alumnes d’altres centres educatius i empadronats a Barcelona

https://www.barcelona.cat/vacances/ca/detall/casal-d-estiu-pera-infants-de-3-a-8-anys-a-l-escola-sant-felipneri_99400687872.html

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ(4)
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Documentació requerida:
•
•
•
•
•

Formulari d’inscripció degudament emplenat
Foto carnet del nen o la nena
Fotocòpia del carnet de vacunes
Fotocòpia de la targeta sanitària
Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor i DNI (o llibre de
família, o passaport) de l’infant

CONDICIONS ECONÒMIQUES (1)

* Descompte per 5 setmanes 550€ infant
** El Casal es durà a terme amb un mínim de 20
infants i un màxim de 60 per torn.
*** Les famílies que ho requereixin podran sol·licitar
beca a l’Ajuntament de Barcelona

CONDICIONS ECONÒMIQUES (2)
• Pagament per transferència al número de
compte: ES95 2100-0647-980200188339. Posant com a CODI:
SFN_Nom i Cognom infant
• No s’ha de fer cap pagament abans de
tenir la confirmació per part de la direcció
del Casal

CONDICIONS ECONÒMIQUES (3)
• 20€ de paga i senyal, 50% abans del 30
de maig i la resta abans del 13 de juny
• Els sol·licitants d’ajut econòmic, no hauran
d’abonar cap quantitat de paga i senyal
• Els sol·licitants d’ajut econòmic han de
contactar amb la direcció del Casal un cop
realitzada la inscripció
• Dubtes sobre l’ajut econòmic
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/node/49

ALTRES DADES D’INTERÈS

Telèfons: 93 268 91 11
E-mail: casals@josepcarol.cat
Instagram: @fundaciojosepcarol
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