Claror Sardenya, juny 2018

Què és l’ESPLAI?
•

Activitat lúdica que combina activitats, jocs, piscina, tallers i
sortides.

•

Es desenvolupa en un marc educatiu no formal, però s’hi
potencien els 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 amb La Ciència

Objectiu: divertir-se!!

Centres d’interès
•

Temàtica que ens serveix de fil conductor i motivador pels nens i
nenes.

•

En grans és més un projecte i amb petits és una història.

•

Personatges / activitats / jocs / sortides, … tot relacionat!

Calendari de torns
•

Torns setmanals, de dilluns a divendres
• Tots els torns son de 5 dies (*T8 4 dies – 15 agost festiu)
Torn 1: del 25 al 29 Juny

Torn 6: del 30 de Juliol al 3 d’Agost

Torn 2: del 2 al 6 de Juliol

Torn 7: del 6 al 10 d’Agost

Torn 3: del 9 al 13 de Juliol

Torn 8: del 13 al 17 d’Agost

Torn 4: del 16 al 20 de Juliol

Torn 9: del 20 al 24 d’Agost

Torn 5: del 23 al 27 de Juliol

Torn 10: del 27 al 31 d’Agost

Horaris
•

De dilluns a divendres

•

De 9 a 17 hores / de 9 a 13:30 / de 9 a 15h

•

Servei d’acollida de 8 a 8:45 hores (2€ al dia)

•

Entrada i sortida dels nens per la porta del Club Claror
Sardenya – pati

•

MÀXIMA puntualitat tant a l’entrada com a la sortida

•

Autorització per sortir sols (a la inscripció o el 1r dia)

IMPORTANT, si la persona que ve habitualment no pot vindre,
necessitarem que ho comuniqui al monitor/a i que quan el vinguin a
buscar s’identifiqui (DNI i autorització pares)

Grups de treball
•

Grups de 10 nens i nenes per monitor/a
• P3:

PARC ESPLAI (ALBA GIL)

• P4 I P5:

PETITS (MARTA TURTOS/PAULA NIETO)

• 1r, 2n, 3r, 4rt :

MITJANS (RAQUEL MUÑOZ/LAURA RUIZ)

• 5è, 6è i ESO:

GRANS (MARINA ALVAREZ)

• English Kids (p3, p4, p5) (Paula, Carla, Paula, Anna)
• Creació artistica (1r, 2n) (Mar i Laura)
•

Es treballa sempre per grups d’edats i amb un monitor de referència.

•

Responsable de Grup (juny i juliol)

•

Responsable d’esplai: Alan i David

Dia d’activitats
8.00 – 8.45

acollida

9.00 – 9.45

arribada i presentació / llista

9.45 – 10.30

Activitats BLOC 1

10.30 – 11 00

Esmorzar**

11.00 – 13.00

Activitats BLOC 2

10:00 – 12.45

piscina**

14.00 – 14.45

Dinar**

14.45 – 15.15

Joc dirigit

15.15 – 16.45

Activitats BLOC 3

16.45 – 17.00

Recollida i sortida

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

Piscina
•

Activitat lúdico recreativa totalment dirigida / NO CURSET

•

40 min. + 5 min.

•

Primer dia: PROVA D’AIGUA
• Parc esplai i petits i Kids: piscina petita – i amb bombolleta!
• Mitjans i grans: 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! No biquini. Xancletes, gorro i
tovallola.

Sortides*
•

Es realitzarà 1 sortida per setmana de 9h a 17h
• dinarem pic-nic (ARCASA)
• Les sortides no es paguen apart de la quota de l’esplai ja
estan incloses a tots els horaris
• Els nens que no dinen a l’esplai normalment poden portar
“tupper” de casa o comprar tiquet de pic-nic, els dies previs.

•

Cal portar:
•
•
•
•
•

Samarreta – la repartirem nosaltres
Aigua
Gorra pel sol
Crema solar
En cas de piscina o platja: banyador, xancletes agafades al peu i
tovallola

(*) reservem el dret a modificar la durada o quantitat de sortides en funció de la
dinàmica del grup, condicions meteorològiques o altres necessitats en benefici de
l’organització de l’activitat.

Sortides
• Parc Esplai: dijous
• Petits: dijous
• Mitjans: dimecres
• Grans: dimarts
• English Kids: dijous
• Creació artística: dimecres

Podeu consultar els destins de les excursions al bloc!

Menjador
•

Cuina pròpia // Pic – Nic (Arcasa)

•

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 necessiti
aviseu al monitor a primera hora.

•

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.

Què cal portar
•

Esmorzar + ampolleta 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)

Bloc informatiu
•

•

Pots consultar-hi:
•

Menú

•

Programacions

•

Fotografies (drets d’imatge autoritzats)

Nova web: www.esplaisicampusclaror.cat

www.esplaisicampusclaror.cat

Diversos
•

Objectes de valor

•

Diners

•

Caramels i/o menjar

•

Telèfons

•

MP4, consoles

•

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

•

TOT TOT I TOT, amb el nom marcat

Fotografies

Amb motiu de l’entrada en vigor del nou
Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/679 UE,
CAP INFANT PODRÀ APARÈIXER A CAP FOTOGRAFIA SENSE
L’AUTORITZACIÓ DELS PARES O TUTORS LEGALS.
Degut a aquesta nova normativa, els Serveis Jurídics del Claror estan
Treballant per actualitzar les autoritzacions, que es faran arribar per email.

Tingueu un molt bon
estiu a l’ESPLAI !
Moltes gràcies!

