INFORMACIÓ I GUIA PEL CASAL I
CAMPUS D’ESTIU CEM EL
PAPIOL.
1. Casal d’estiu. De 9h a 13h.
L’eix temàtic del casal d’estiu d’aquest any serà el cinema. Cada setmana els nostres fills/es
s’endinsaran en una aventura a la gran pantalla que els portarà a viure aventures i experiències
inoblidables. Cada setmana gaudiran d’un tipus de cinema diferent:

Punt de rebuda i de recollida.
SEMPRE es farà, tant la recepció de l’infant com la recollida, a l’escola Pau Vila (excepte el dia de la
sortida que es farà a la porta del poliesportiu).
Cada grup tindrà marcat al patI de l’escola amb un cartell de quin serà el seu punt de trobada. En el
cas del alumnes de P3-P4 i P5 es realitzarà al menjador de l’escola per tenir-ne més control.

SETMANA

EIX D’ANIMACIÓ

DIES DE
CASAL

SORTIDA

25 al 28 de
juny

Cinema de pirates

Setmana de
4 dies

X

1 al 5 de juliol

Cinema de màgia

X

8 al 12 de juliol

Cinema sobre la mar.

X

15 al 19 de
juliol

Cinema de
superherois i
superheroïnes

19, sortida de
pagament
complementari
(6 euros) a la
granja
aventurapark de
Viladecavalls

22 al 25 de
juliol

Cinema de terror

29 al 2 d’agost

Cinema de
ciència-ficció

Setmana de
4 dies (festa
local dia 26)

X

X

Punt de rebuda i de recollida.
SEMPRE es farà tant la recepció de l’infant com la recollida a l’escola Pau Vila (excepte el dia
de la sortida que es farà a la porta del poliesportiu).
Cada grup tindrà marcat al patI de l’escola amb un cartell de quin serà el seu punt de trobada.
En el cas del alumnes de P3-P4 i P5 es realitzarà al menjador de l’escola per tenir més control.

Funcionament del casal.
Cada dijous de la setmana anterior rebreu el planing de la setmana al correu electrònic o sinó
el podreu descarregar a la nostre web:https://cempapiol.cat/casal2019
allà podreu observar tot el material necessari que el vostre fill/a necessita durant la setmana i
les activitats que faran.
Les activitats es realitzen en un seguit d’instal·lacions de les quals disposa el CEM(Escola,
poliesportiu, camp de futbol i piscina). Això vol dir que els grups es podran moure per diferents
espais en funció de la demanda de l’activitat que realitza.
Els infants gaudiran del casal amb un ventall molt diferents d’activitats però que a la vegada
estan relacionades amb l’eix d’animació de la setmana que pertoca. Activitats tipus:
Manualitats, gimcanes, jocs esportius i activitats d’aigua entre altres.

Material necessari.
Quan parlem del material que han de portar els nens/es al casal podem fer dos
diferenciacions. Aquell que han de portar cada dia per tal de tenir un bon funcionament o el
què han de portar algun dia puntual.
Material diari:
-

Gorra

-

Crema solar

-

-

Esmorzar

-

Banyador

-

-

Bidó d’aigua

Tovallola

- Roba esportiva

xancletes

- Calçat esportiu

En el cas dels alumnes de P3, P4 i P5 el primer dia de la setmana hauran de portar en una
bossa amb el seu nom escrit una muda de recanvi per qualsevol eventualitat, que serà
retornada en finalitzar la setmana o en cas de que tingui contractades més setmanes, l’últim
dia d’aquesta.
Material puntual:
Hi haurà ocasions que per realitzar alguna activitat haureu de portar material de casa (
ampolles, draps...) aquest material estarà especificat en el planing de la setmana. A més a
més, a principis de setmana els monitors repartirà una circular recordant-ho.

Piscina:
Al casal del CEM ens prenem molt seriosament la seguretat a l’aigua. Per aquest motiu és
obligatori que a la fitxa d’inscripció estigui esmentat el nivell de natació del vostre fill/a. En cas de
no haver-ho fet, és de gran importancia informar o al coordinador o al monitor.

Per evitar riscos, els alumnes de P3 només faran ús de la piscina exterior petita (0,40 cm de
profunditat). Algun dia puntual quan el coordinador doni el vistiplau, també podran anar a la
piscina de iniciació ( a la part poc profunda de 0,60cm).
Els alumnes de P4 i P5 aniran al piscina de iniciació on fan peus sense cap problema.
D’altra banda, els alumnes a partir de primer podran gaudir de tots els vasos sempre i quan
sàpiguen nedar. En cas contrari també aniran a la piscina d’iniciació.
Al CEM disposem de material de flotació que col·locarem en cas de necessitat.
Totes les activitats d’aigua estaran dinamitzades i sota el control dels monitors.
Els monitors col·locaran crema solar a la piscina als nens/es però és fonamental que les famílies
en col·loquin abans de començar el casal.

Recollida dels infants:
A l’hora de la recollida preguem a les famílies que tinguin paciència. És molt important que el
monitor tingui constància de la entrega del infant al tutor o responsable per això està prohibit
recollir al nen a mig trajecte de la piscina a l’escola.
No s’entregarà a cap nen/na a una persona que no estigui al llistat del monitor. En cas de no
constar, el tutor signarà una autorització de sortida amb el nom de la persona amb la qual marxa.

2. Campus sincronitzada. De 9h a 13h.
Del 25 de juny al 12 de juliol.
El campus de natació sincronitzada te com a objectiu principal el poder continuar el procés
d’aprenentatge de la passada temporada. A més és una eina perfecte per totes aquelles nenes
que volen testejar la sincro per primer cop.
Es un campus de tecnificació, és a dir, que gran part de les activitats serveixen per fer millorar
a les nedadores en tots els aspectes d’aquest esport ( tècnica, ritme, expressió corporal,
natació, condicionament físic...).
D’altra banda no ens

em d’oblidar que també busquem aportar altres objectius igual

d’importants com el treball en equip, la diversió i la creativitat. Per això també realitzarem
activitats per reforçar aquests valors.

Punt de rebuda i de recollida.
El punt de rebuda com de recollida serà al CEM. Les noies hauran d’esperar a la recepció del
centre fins que arribi la monitora.
La recollida també es realitzarà a la recepció del CEM i és important que la persona
responsable de recollir a l'infant no accedeixi dins el centre.
La monitora acompanyarà a aquelles nenes que es quedin a menjador i al casal de tarda a
l’escola Pau Vila. Si tenen contractada acollida de matí també les portarà un monitor de
l’escola fins al CEM.
Recordeu que no deixarem marxar sol a cap infant que no tingui signada l’autorització. No
s’entregarà a cap nen/na a una persona que no estigui al llistat del monitor. En cas de no
constar, el tutor signarà una autorització de sortida amb el nom de la persona amb la qual
marxa.

Funcionament del campus de sincronitzada.
Cada dijous de la setmana anterior rebreu el planing de la setmana al correu electrònic o sinó
el podreu descarregar a la nostre web:https://cempapiol.cat/casal2019
allà podreu observar tot el material necessari que el vostre fill/a necessitarà durant la setmana i
les activitats que faran.
De 9 a 11 del matí realitzaran activitats dins l’aigua i després d'esmorzar activitats en sec.
El dia 12 de juliol anirem al Tibidabo. Serà una sortida de tot el dia on les nenes hauran de
portar el dinar o en cas de les més grans podran portar diners per comprar-se el dinar allà
mateix. El punt de quedada per aquesta sortida serà a la porta del poliesportiu.

Material necessari.
Quan parlem del material que han de portar els nens/es al casal podem fer dos diferenciacions.
Aquell que han de portar cada dia per tal de tenir un bon funcionament o el què han de portar algun
dia puntual.
Material diari:
-

Pinces nas

-

Crema solar

-

Esmorzar

-

-

Bidó d’aigua

- Roba per després de la dutxa

Banyador

-

Tovallola
-

- Roba esportiva

xancletes

- Calçat esportiu

- Gorro de piscina

Després de les activitats aigua realitzaran activitats esportives en sec. Per aquest motiu han de
portar roba esportiva i roba neta per després de la dutxa.

3. Campus futbol. De 9h a 13h. Del 1 al 12
de juliol.
El Campus de Futbol està dissenyat per a tothom que vulgui aprendre i perfeccionar els aspectes tècnics i
tàctics del futbol d’una manera divertida i en companyia de nous amics i amigues.
Una forma de continuar amb l’aprenentatge d’aquest esport després d’acabar la temporada. A més, també
es realitzaran altres activitats amb la finalitat que els més petits puguin gaudir al màxim d’aquest estiu.
Activitats lúdiques i d’aigua serviran per completar un estiu meravellós.

Punt de rebuda i de recollida.
El punt de rebuda com de recollida serà al camp de futbol. Els nois/es hauran d’esperar a la recepció del
centre fins que arribi el monitor.
La recollida també es realitzarà al camp de futbol i és important que la persona responsable de recollir a
l'infant no accedeixi dins el centre.
Recordeu que no deixarem marxar sol a cap infant que no tingui signada l’autorització. No s’entregarà a
cap nen/na a una persona que no estigui al llistat del monitor. En cas de no constar, el tutor signarà una
autorització de sortida amb el nom de la persona amb la qual marxa.
El monitor acompanyarà a aquells nens que es quedin a menjador i al casal de tarda a l’escola Pau Vila. Si
tenen contractada acollida matí també els portarà un monitor de l’escola fins al camp.

Funcionament del campus de futbol.
Cada dijous de la setmana anterior rebreu el planing de la setmana al correu electrònic o sinó el podreu
descarregar a la nostre web:https://cempapiol.cat/casal2019

allà podreu

observar tot el material necessari que el vostre fill/a necessitarà durant la setmana i les activitats que faran.
Per poder fer una metodologia de qualitat dividirem la planificació diària de la diferent forma: Les activitats
de primera hora de matí aniran enfocades a la tècnica individual. Les activitats de mig matí a aspectes
tàctics del joc i per finalitzar d’una forma més dinàmica farem tornejos, lligues i partidets.
La última hora de cada dia del campus (de 12 a 13) anirem a la piscina a refrescar-nos.
El dia 12 de juliol anirem al Tibidabo. Serà una sortida de tot el dia on les nenes hauran de portar el dinar o
en cas de les més grans podran portar diners per comprar-se el dinar allà mateix. El punt de quedada per
aquesta sortida serà a la porta del Poliesportiu.

Material necessari.

Quan parlem del material que han de portar els nens/es al campus podem fer dos diferenciacions.
Aquell que han de portar cada dia per tal de tenir un bon funcionament o el què han de portar algun
dia puntual (aquest vindrà especificat al planing i també repartirem circular).
Material diari:
-

Botes futbol

- Crema solar

-

Tovallola

-

Esmorzar

- Banyador

-

Xancletes

-

Bidó d’aigua

- Roba per després de la dutxa

- Roba esportiva

1. Campus bàsquet. De 9h a 13h. Del 1 al
12 de juliol.
El Campus de bàsquet està dissenyat per a tothom que vulgui aprendre i perfeccionar els aspectes
tècnics i tàctics del bàsquet d’una manera divertida i en companyia de nous amics i amigues.
Una forma de continuar amb l’aprenentatge d’aquest esport després d’acabar la temporada. A més,
també es realitzaran altres activitats amb la finalitat que els més petits puguin gaudir al màxim d’aquest
estiu. Activitats lúdiques i d’aigua serviran per completar un estiu meravellós.

Punt de rebuda i de recollida.
El punt de rebuda com de recollida serà al poliesportiu. Els nois/es hauran d’esperar a la recepció del
centre fins que arribi el monitor.
La recollida també es realitzarà al poliesportiu i és important que la persona responsable de recollir a
l'infant no accedeixi dins el centre.
Recordeu que no deixarem marxar sol a cap infant que no tingui signada l’autorització. No s’entregarà a
cap nen/na a una persona que no estigui al llistat del monitor. En cas de no constar, el tutor signarà una
autorització de sortida amb el nom de la persona amb la qual marxa.
El monitor acompanyarà a aquells nens que es quedin a menjador i al casal de tarda a l’escola Pau Vila.
Si tenen contractada acollida matí també els portarà un monitor de l’escola fins al poliesportiu.

Funcionament del campus de bàsquet.
Cada dijous de la setmana anterior rebreu el planing de la setmana al correu electrònic o sinó el podreu
descarregar a la nostre web: https://cempapiol.cat/casal2019

allà podreu

observar tot el material necessari que el vostre fill/a necessitarà durant la setmana i les activitats que
faran.
Per poder fer una metodologia de qualitat dividirem la planificació diària de la diferent forma: Les
activitats de primera hora de matí aniran enfocades a la tècnica individual. Les activitats de mig matí a
aspectes tàctics del joc i per finalitzar d’una forma mes dinàmica farem tornejos, lligues i partidets.
La última hora de cada dia del campus (de 12 a 13) anirem a la piscina a refrescar-nos.
El dia 12 de juliol anirem al Tibidabo. Serà una sortida de tot el dia on les nenes hauran de portar el dinar
o en cas de les més grans podran portar diners per comprar-se el dinar allà mateix. El punt de quedada
per aquesta sortida serà a la porta del Poliesportiu.

Material necessari.
Quan parlem del material que han de portar els nens/es al campus podem fer dos
diferenciacions. Aquell que han de portar cada dia per tal de tenir un bon funcionament o el
que han de portar algun dia puntual (aquest vindrà especificat al planing i també repartirem
circular).
Material diari:
-

Crema solar

- Tovallola

- Roba esportiva

-

Esmorzar

- Banyador

-

-

Bidó d’aigua

- Roba per després de la dutxa

Xancletes

1. Campus d’aventura. De 9h a 13h.
El campus d’aventura està pensat per tots aquells nens que vulguin sortir de la rutina dels
casals i campus habituals. Un campus pensat per potenciar la connexió amb el medi natural i
per donar a conèixer esports i formes de diversió poc convencionals.
Raids d’orientació, sortides en bicicleta o tallers de supervivència són exemples del que ens
podem trobar.

Punt de rebuda i de recollida.
Tant el punt de trobada com el de recollida es realitzaran a la escola Pau Vila. Més
concretament a la taula del ping pong del pati.
Aquest campus te la singularitat que les activitats es realitzen en molts espais i en constant
moviment. Per aquest motiu si algun infant ha de marxar abans el responsable hauria d’avisar
amb antelació perquè els monitors li diguin el lloc exacte d’on es trobaran.
Recordeu que no deixarem marxar sol a cap infant que no tingui signada l’autorització. No
s’entregarà a cap nen/na a una persona que no estigui al llistat del monitor. En cas de no
constar, el tutor signarà una autorització de sortida amb el nom de la persona amb la qual
marxa.

Funcionament del campus d’aventura.
Cada dijous de la setmana anterior rebreu el planing de la setmana al correu electrònic o sinó
el podreu descarregar a la nostre web:https://cempapiol.cat/casal2019
allà podreu observar tot el material necessari que el vostre fill/a necessitarà durant la setmana i
les activitats que faran.
Aquest campus requereix que els infants tinguin una condició física bona i unes habilitats per
poder realitzar algunes de les activitats com anar en bicicleta o alguns raids.
En algunes ocasions les activitats busquen desenvolupar l’enginy del nen/a i per tant s’hauran
de moure en grups sense monitor per zones del municipi. (gimcanes, raids d’orientació...). Els
monitors tindran tot controlat i especificaran la normativa perquè no hi hagi cap contratemps.
La última hora de cada dia del campus (de 12 a 13) anirem a la piscina a refrescar-nos.
El dia 18 de juliol farem una sortida al canal olímpic ha fer caiac i activitats amb inflables
aquàtics.

Material necessari.
Quan parlem del material que han de portar els nens/es al campus podem fer dos diferenciacions.
Aquell que han de portar cada dia per tal de tenir un bon funcionament o el què han de portar algun
dia puntual (aquest vindrà especificat al planing i també repartirem circular).
Material diari:
-

Crema solar

-

-

Esmorzar

- Banyador

-

Bidó d’aigua

- Roba per després de la dutxa

Material puntual:
-

Es pot demanar bicicleta

Tovallola

- Roba esportiva
-

Xancletes

6. Servei acollida matí i migdia.
Al casals del CEM oferim dos tipus d’acollides. La acollida de matí (de 8 a 9h) i la de migdia (
de 13 a 14h). Ambdues es realitzen al menjador de l’escola.
La acollida es un servei que s’ofereix per a totes aquelles persones que per motius laborals o
personals vulguin allargar l'estada al casal.
A l’acollida no fa falta portar o recollir a l'infant a les 8 ni a les 14. És a dir, podeu fer-ho en
qualsevol moment durant el transcurs horari en què es realitza aquest servei. (Ex: portar al nen
a les 8:30).
Heu de tenir en compte que es un servei on s’ajunten nens de tots els campus i edats, per tant,
es realitzen activitats de caire tranquil com manualitats, jocs de taula, esmorzar...
Oferim també contractar acollides puntuals que s’hauran d’avisar el dia anterior al monitor al
coordinador o a la recepció del CEM. Aquestes contractacions puntuals s’han de baixar a
pagar al CEM.

7. Servei de menjador.
El nostre servei de menjador és de cuina casolana i fet al moment a la cuina de l’escola.
L’empresa encarregada es TENO. Els mateixos encarregats del servei de menjador que utilitza
l’escola Pau vila durant tot el curs.
Menjar variat equilibrat i amb opcions vegetarianes que garanteix el millor benestar possible als
vostres fills/es.
L’horari de menjador es de 13h a 15h i també es pot contractar per dies puntuals que s’hauran
d’avisar el dia anterior al monitor o al coordinador. Aquestes contractacions puntuals s’han de
baixar a pagar a la recepció del CEM.
El menú el rebreu per correu electrònic o el podeu demanar al monitor.

8. Casal de tarda.
Aquest servei es la continuació del menjador però si es vol, es pot contractar de forma
independent (els nens poden anar a dinar a casa i tornar).
Es realitzaran activitats en conjunt amb tots els nen sense separar per edat. Les activitats
seran més tranquil·les que al casal de matí. Activitats del tipus, jocs de taula, piscina, anar a la
biblioteca o tarda de peli son alguns exemples del que podrem fer.
El punt de recollida serà al menjador de l’escola Pau Vila SEMPRE. Com alguns dies estaran
realitzant l’activitat fora de l’escola es fonamental que si heu de recollir al nen/a abans de les
17h aviseu al monitor amb antelació.
Recordeu que no deixarem marxar sol a cap infant que no tingui signada l’autorització. No
s’entregarà a cap nen/na a una persona que no estigui al llistat del monitor. En cas de no
constar, el tutor signarà una autorització de sortida amb el nom de la persona amb la que
marxa.

