Claror Sardenya, juny 2022

QUÈ ÉS L’ESPLAI?

•

Activitat lúdica que combina activitats, jocs, piscina o jocs d’aigua
i tallers.

•

Es desenvolupa en un marc educatiu no formal, i s’hi potencien
hàbits, actituds, valors i normes.

•

Fomentant en tot moment les relacions entre els participants i el
monitoratge.

•

Cada torn i cada grup treballa al voltant d’un centre d’interès,
relacionat tot l’estiu.

Objectiu: divertir-se!!

Centres d’interès
•

És el nostre fil conductor, on els monitors i monitores creen
històries, aventures, personatges, activitats i tallers al voltant de
la temàtica escollida per aquest estiu.

•

El centre d’interès ,sempre busca una part lúdica i una part
pedagògica, on el Canvi Climàtic serà el nostre punt de partida i
on volem que els infants siguin conscients que cal cuidar el
nostre planeta.

•

Aquest estiu el nostre centre d’interes envolta a la Lu, una
exploradora que ha de trobar 9 pedres per poder obrir un llibre
màgic, on ens dirà un secret molt important.

QUÈ ÉS EL CAMPUS ESPORTIU?
•

Activitat lúdico-esportiva, on es convinaran els entrenaments
tècnics i tàctics de la modalitat esportiva escollida.

•

Es desenvolupa en un marc educatiu no formal, i s’hi potencien
hàbits, actituds, valors i normes.

•

Fomentant en tot moment les relacions entre els participants i
l’entrenador/a.

•

Els entrenaments i jocs tindran un caire més tècnic i
individual, però igualment divertits.

Objectiu: divertir-se i
aprendre!!

Calendari de torns
•

Torns setmanals, de dilluns a divendres
Torn 1: del 27 al 1 Juliol

Torn 6: del 1 al 5 d’Agost

Torn 2: del 4 al 8 de Juliol

Torn 7: del 8 al 12 d’Agost

Torn 3: del 11 al 15 de Juliol

Torn 8: del 16 al 20 d’Agost

Torn 4: del 18 al 22 de Juliol

Torn 9: del 22 al 26 d’Agost

Torn 5: del 25 al 29 de Juliol

Tots els torns son de 5 dies (menys el torn 8)

HORARIS I ACCESOS D’ENTRADA
Ò

Enguany els casals i esplais d’estiu tindran punts d’entrada i de sortida
diferents, per tal de fer-ho comòde i segur.

Ò

PUNTS D’ACCÈS A LES FAMÍLIES:
É

PORTA CENTRE ESPORTIU CLAROR (Carrer Sardenya, 333)
Ð REIXA 1 ESPLAI ARTÍSTIC 2014-2015
Ð REIXA 1 ESPLAI MITJANS 2012-2015
Ð REIXA 2 (CAMPUS ESPORTIUS)

É

PORTA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA (Carrer Sardenya, 343)
Ð PARC ESPLAI – PETITS – ENGLISH KIDS

PARC ESPLAI – PETITS – ENGLISH KIDS
Ò

Ò
Ò
Ò

Entrada PARC ESPLAI (2018) i PETITS (2017-2016) English kids
(2017-2016)
HORARI D’ENTRADA 9.00 DEL MATÍ
ACOLLIDA DE 8 A 8:45h
HORARI DE SORTIDA 16.45-17.00
É

.

SEGUIM UNS HORARIS PER EVITAR AGLOMERACIONS!!!!

ESPLAI ARTÍSTIC – MITJANS – GRANS
Ò

Ò
Ò
Ò

ENTRADES i SORTIDES DE MITJANS (2012-2015), i ESPLAI ARTISTIC
(2014-2015).
HORARI D’ENTRADA 9.00 DEL MATÍ
ACOLLIDA DE 8 A 8:45h
HORARI DE SORTIDA 16,45-17.00 DE LA TARDA

É

Els grups tindran un espai definits al pati de futbol sala de l’escola.

CAMPUS ESPORTIUS
Ò
Ò
Ò
Ò

ENTRADES i SORTIDES DE CAMPUS ESPORTIUS (2011-2008).
HORARI D’ENTRADA 9.00 DEL MATÍ
ACOLLIDA DE 8 A 8:45h
HORARI DE SORTIDA 16,45-17.00 DE LA TARDA

.

HORARIS D’ENTRADA
• P3

PORTA ESCOLA

• PARC ESPLAI P4 I P5

PORTA ESCOLA

• PETITS 1r, 2n

PORTA ESCOLA

• MITJANS 3r, 4rt

REIXA 1 (PATI FUTBOL)

• MITJANS 5è, 6è

REIXA 1 (PATI FUTBOL)

• English Kids (p3, p4, p5)

PORTA ESCOLA

• Creació artistica (1r, 2n)

PORTA ESCOLA

• CAMPUS

REIXA 2 (PATI BÀSQUET)

HORARIS DE SORTIDA
• P3

16.30-17.00

PORTA ESCOLA

• PARC ESPLAI P4 I P5

16.30-17.00

PORTA ESCOLA

• PETITS 1r, 2n,

16.30-17.00

PORTA ESCOLA

• MITJANS 3r, 4rt

16.30-17.00

REIXA 1 (PATI FUTBOL)

• MITJANS 5è, 6è

16.30-17.30

REIXA 1 (PATI FUTBOL)

• English Kids (p3, p4, p5)

16.30-17,30

PORTA ESCOLA

• Creació artistica (1r, 2n)

16,30-17,00

PORTA ESCOLA

• CAMPUS

17,00-17,30

REIXA 2 (PATI BÀSQUET)

TIMING DIARI
8.00 – 8,50

ACOLLIDA

9.00 – 9.45

Arribada i presentació / llista

9.45 – 10.30

Activitats i jocs dinàmics

10.30 – 11 00

Esmorzar*

11.00 – 13.00

Activitats i jocs dinàmics

10:00 – 12.45

Jocs d’aigua / piscina

14.00 – 14.45

Dinar**

14.45 – 15.15

Espai lúdic / racons / migdiada / jocs de taula

15.15 – 16.45

Tallers o activitas d’aula / recordem el que hem fet

16.30 – 17.00

SORTIDA ESGLAONADA

*cada grup té el seu horari, i pot variar.
** cada grup té el seu horari, i pot variar.

MENÚ LLEURE ESTIU
Els menus del esplai son de km 0, fets per l’empresa TRESMES i cuinats a la
cuina de l’escola.
MENU ESTIU
1. Tenim opció vegetariana i vegana
2. Per qualsevol alèrgia es comprovarà el 1r dia de cada torn amb el monitor
referent de cada grup
3. Si algún dia el vostre fill o filla necessités una dieta diferent (mal de panxa o
mal de boca) agraïriem que ens ho digueu amb antel·lació per avisar a cuina.

ACTIVITATS/TALLERS
Ò

Les activitats i entrenaments tindran en compte les recomanacions de
la distància de seguretat.

Ò

El material utilitzat es desinfectarà un cop utilitzat seguint les
recomanacions.

Ò

Les activitats que es faran durant el matí són més dinàmiques que a la
tarda.

Ò

Establiment de rutines de rentat de mans.

Menjador
•

S’establiran torns de menjador per garantir l’aforament recomanat.

•

Cuina pròpia

•

Mengen de tot, escullen quantitat (1=1)

•

Es pot repetir de tot, però quan s’ha acabat el primer i el segon plat

•

DIETES TOVES O RÈGIMS. En el cas que el vostre fill ho necessiti
aviseu al RESPONSABLE VIA email.

•

Al·lèrgies!

•

MOLT IMPORTANT SI L’INFANT pren algún medicament contra una
al·lèrgia greu, avisar al monitor referent i al coordinador d’esplai per
saber el protocol d’actuació, prèvia autorització dels pares.

Menjador
Ò
Ò
Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

PARC ESPLAI i ENGLISH KIDS - 13,00
CLASSE
PETITS ESPLAI ( P4-P5)
- 13,00
CLASSE
MITJANS 1 (1r i 2n)
- 13,30
MENJADOR
INFANTIL
ARTISTIC (1r i 2n)
- 13,30
MENJADOR
INFANTIL
MITJANS 2 (3r i 4rt)
- 13,30
MENJADOR
PRIMÀRIA
Poliesportiu - Grans(5è i 6è)
- 13,30
MENJADOR
PRIMÀRIA
CAMPUS
- 14,00
MENJADOR
PRIMÀRIA

JOCS D’AIGUA
• Es faran els dies que no hi ha piscina.
• Els jocs d’aigua estan integrats dins del centre d’interès.
• Seràn activitats per refrescar-se i gaudir.
• Han de dur banyador i calçat lligat al peu, no xancletes ja que poden
relliscar o sortir-se del peu.
• Tovallola per eixugar-se després de l’activitat.
• Pot de crema solar, si potser en esprai ja que és més fàcil de posar
per els monitors o monitores.

Piscina
§ Activitat lúdico recreativa totalment dirigida / NO CURSET
§ 45 min de duració.
§ Primer dia: PROVA D’AIGUA
§ Parc esplai i petits i Kids: piscina petita – i amb bombolleta!
§ Esplai artistic, Mitjans, grans i campus: piscina gran
§ Activitats: relleus de tota mena, transports, salts, activitats de
persecució...
§ VIGILÀNCIA: monitor responsable de grup i SOS piscina.
§ Han d’anar amb banyador esportiu! Xancletes, casquet de bany i
tovallola.

SORTIDES D’UN SOL DIA
Ò

Ò
Ò
Ò

Ò

Farem excursions d’un dia sencer on els infants aniran a
passar el dia en un parc municipal de Barcelona.
S’anunciarà el 1r dia del Torn.
S’anirà en transport públic, no caldrà targeta.
Les sortides estan incloses en la quota i els infants que fan
horaris partides no cal que abonin res.
Dies de sortides:
É DIMARTS CAMPUS ESPORTIUS
É DIMECRES CREACIÓ ARTISTICA – MITJANS
É DIJOUS PARC ESPLAI – PETITS – ENGLISH KIDS

Què cal portar
•

Esmorzar + ampolla d’aigua fresca

•

Roba còmode posada + calçat agafat al peu

•

Crema solar

•

Bossa piscina:
•

banyador

•

casquet de bany

•

xancletes

•

tovallola

•

Got per beure aigua marcat (Parc Esplai –p3)

•

Roba de recanvi (Parc Esplai –p3)

Autoritzacions
• Si la persona que ha de recollir als nens i nenes no és el pare/mare o tutor.
haurà de signar una autorització, que tindran els monitors, amb el DNI del que
els vingui a recollir.
• Si qualsevol nen o nena necessita que se li doni alguna medicació, el pare/
mare o tutor legal, haurà de signar una autorització on consti la quantitat i l’hora;
i portar-nos la medicació sense obrir.
Totes les autoritzacions estan penjades al bloc de la pàgina web:
https://claror.cat/esplais-i-campus/activitats/
I s’hauran d’enviar al email de dfontanet@claror.cat

Bloc informatiu
•

•

Pots consultar-hi:
•

Menús

•

Programacions

•

Fotografies (drets d’imatge autoritzats)

•

Notificacions (si hi ha situacions extres, es faran circulars)

Nova web: https://claror.cat/esplais-i-campus/activitats/

Diversos
•

Objectes de valor

•

Diners

•

Caramels i/o llaminadures

•

Telèfons mòbils

•

MP4, consoles
•

L’esplai no es farà responsable de la pèrdua dels objectes
•

TOT TOT I TOT, amb el nom marcat

•

*La roba que trobem perduda es dipositarà a recepció del centre.

•

Qualsevol dubte que tingueu us podeu adreçar al correu de:
•

DAVID FONTANET

dfontanet@claror.cat

•

TELEFONS LLEURE

669299256

TINGUEU UN MOLT BON
ESTIU A L’ESPLAI !
Moltes gràcies!

