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RECORDEM... 

v L’horari del Casal és de 9 a 13h. Els infants s’agruparan per fer 
algunes activitats en dos grups: P3-P4-P5, i 1r-2n-3r-4t-5è 
          

v De 10:30 fins a les 11:00 hi ha una estona d’esbarjo perquè els 
infants puguin esmorzar. 

 
v Espais: P3-P4-P5-: menjador.  1r-2n-3r-4t-5è: psicomotricitat     

 
v Els infants es poden recollir al porxo  de l’escola. Si algun infant a 

partir de 1r ha de marxar sol, cal que ho notifiqueu per escrit a les 
monitores 

 

EQUIP DE MONITORES/MONITORS 

• Marta Capdevila  
• Pere Daví 
• Maria Gibert 
• Mar Regot  
• Irene Roma  
• Àngels Valero. Coordinació 

 

SI HEU DE LOCALITZAR-NOS... 

 

Per comunicar incidències, i posar-se en contacte amb les monitores: 

Àngels 659 64 99 01    coordinadora 

http://ampajosepgras.entitatssavall.cat 

	  

	  

	  

	  

 

ANEM A CONÈIXER EL NOSTRE POBLE 

LET’S KNOW ABOUT OUR TOWN 

PRESENTACIÓ 

 
Un cop més un donem des d’aquí a tots i totes la benvinguda. 
En aquest dossier hi ha informació sobre el centre d’interès, 
la piscina, sortides dins i fora del poble, activitats  i 
organització. 
 
 

Per què títol en dos idiomes? Els infants n’aprendran anglès 
sense adonar-se. Es tracta de realitzar l’activitat pertinent 
(l’hora anterior de l’esmorzar pels petits, i l’hora després del 
pati pels grans), durant la qual l’equip de monitors només els hi 
parlarà en anglès, els infants en la seva mida i disponibilitat 
s’aniran afegint, escoltant, parlant, practicant l’idioma. 
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PISCINA 

Anirem tot el Casal junts 2 dies a la piscina, dimarts i dijous: 

• El lloc de trobada serà a les 9h al pati de la Casa de Cultura. 
Tornada al mateix lloc a les 13h 

•  Els dimarts, curset o iniciació a la natació (no és obligatori) a 
càrrec de monitors.  

• Els dos dies, s’esmorzarà a la Zona Recreativa de Comabella, i 
es faran jocs dirigits i s’entrarà a les 11h a la piscina 

• Caldrà dur crema protectora, banyador, gorra pel sol, 
xancletes, tovallola i esmorzar. Altres estris que es poden dur: 
taps per les orelles, ulleres per l’aigua.  

• Pels infants que ho necessitin, s’utilitzarà el material 
(suradors) que hi ha a la piscina. 

 

SORTIDA AL CAIXAFORUM 

Sortida dilluns 6 de juliol, amb autocar  des de  la Font de l’Aixeta a 
les 8’30 per sortir a 3/4  9. Arribada prevista a les 14h 

El grup de parvulari i 1r farà el taller: El viatge del cargol (10’30-
12’30)activitat participativa amb contes i instruments 

A partir de 2n: concert Teranga (música africana i percussió) i jocs del 
Caixaforum 

SORTIDA AL CANAL OLÍMPIC 

Sortida dilluns 20 de juliol, amb autocar des de la Font de l’Aixeta a les 
9’15h i tornada prevista a les 17’30h. Els infants hauran de portar el 
dinar 

Activitats parvulari: tren del canal i jocs infantils a la piscina 

Activitats a partir de 1r: kayak i jocs de circuit amb inflables d’aigua 
(si algun infant de cicle inicial prefereix realitzar l’activitat de 
parvulari es farà el canvi) 

A totes les sortides caldrà anar calçat còmodament, portar gorra pel 
sol, crema solar, l’ esmorzar i aigua, i el dinar al Canal Olímpic. Va tot 
l’equip de monitors i coordinació. Els dies previs rebreu un full perquè 
confirmeu l’assistència del vostre fill/filla 

SORTIDES PEL POBLE 

Els divendres sortirem pel poble per conèixer com treballen particulars 
i institucions tot realitzant activitats de joc, entrevistes, gimcanes... 

ACTIVITATS 

Algunes activitats estan vinculades a les sortides pel poble: visitarem 
el parc de bombers, ordidors i telers, forn de pa, cavalls, horts, serveis 
municipals. 

No treballarem cada un d’aquests oficis per setmanes sinó que estan 
intercalats: podem preparar el ferment del pa un dia i més endavant en 
fer-ne el pa. Començar Knit	  Knot	  tree	  (teixir	  roba)	  i	  embolcallar	  espais	  de	  
l’escola	  una	  altra	  setmana.	  	  

Prepararem	  ungüents,	  farem	  de	  policies	  i	  lladres	  en	  un	  gran	  joc	  del	  cloedo	  
pel	  poble,	   tindrem	  un	  sorral	  de	   farina	  pels	  petits,	   jugarem	  amb	  pintures	  
de	  mans	  i	  peus,	  “esgrima”	  amb	  toc	  de	  pintura,	  jocs	  de	  gimcana	  d’aigua...	  

Caldrà	   portar	   roba	   de	   recanvi	   per	   solventar	   possibles	   mullades,	   i	   una	  
samarreta	  per	  embrutar-‐se	  (pot	  quedar	  tacada	  de	  pintura...)	  

Normalment	  el	  dia	  anterior	  us	  recordarem	  què	  caldrà	  portar 

	  


