DOSSIER INFORMATIU:

CASALET DE JUNY
ESCOLA
L’ESTEL

CASALET DE JUNY
1. DESTINATARIS/ÀRIES
Adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys (de P3 a 6è de Primària)

2. DATES, HORARIS I PREUS
DATES

HORARIS

PREU

>07 a 22 de juny

De 15:30 a 16:30 h

18,54 €

Preu esporàdic 1 hora 3,5€

3. DESCRIPCIÓ
El Casalet de juny és un servei adreçats a les famílies de l’escola quan arriba la jornada intensiva al mes
de juny.
Les activitats que des de CET10 plantegem per a aquest servei s’emmarquen en el món del lleure i, per
tant, la seva acció està marcada amb un objectiu principal, la socialització dels infants dins del seu
grup natural de relació.
El servei ofereix un espai de relació i seguretat, on els infants han de poder desenvolupar la seva
personalitat, la seva creativitat i créixer com a persones.
Infantil: de 3 a 6 anys (de P3 a P5)
Creiem que l’eix temàtic/centre d’interès és una eina educativa que incentiva la participació i genera
interès en els participants gràcies al que anomenem “activitats vivencials”. Es porten a terme activitats
diverses, a partir de les quals, els infants poden gaudir i aprendre normes, valors i hàbits que puguin
integrar i normalitzar al seu dia a dia per al seu creixement integral.
Primària: de 6 a 12 anys (de 1er a 6è de Primària)
Donat que els i les monitores son conscients de les realitats diverses (rutines, situacions personals,
acadèmiques, etc.) es respecten els ritmes i les necessitats de cadascun dels infants, tractant de garantir
la comoditat i el benestar del grup. Des de l’inici, el grup pren consciència del valor atorgat a les seves
iniciatives, augmentant la motivació i el sentiment de pertinença. Sovint, els infants proposen fer tallers,
activitats, dinàmiques o jocs i se’ls dona les eines per dur-ho a terme.
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4. TIPOLOGIA D’ACTIVITATS
Els nens i nenes gaudiran de jocs i tallers variats que els resultaran molt divertits i favorables per al seu
desenvolupament global:
Tallers artístics: elaboració i creació de diferents objectes per part dels mateixos nens, objectes



decoratius (dibuix, manualitats amb materials reciclables...) i objectes que posteriorment poden
servir per jugar.
Jocs motrius i d’expressió corporal: circuits d’habilitats, activació del cos, danses, cantar un



cançoner, jugar a ser..., inventar històries, escoltar un conte, fer lectures dramatitzades, etc.
Jocs cooperatius: on el més important és la implicació i col·laboració de tots els membres del grup



per assolir una fita.
Jocs tradicionals: amb un mínim de material, amb imaginació i amb altres companys i companyes



amb ganes de passar-s’ho bé, es poden passar moltes hores divertides.
Espai d’emocions: un temps i un espai per compartir amb la resta de companys/es totes aquelles



inquietuds, gustos i preguntes que els vagin sorgint.

5. INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran online a partir de la segona quinzena del mes de maig:
> Inscripcions a la pàgina web de CET10: cet10.com (servei de xat disponible).
Un cop accediu a la pàgina d’inici del nostre web, podreu fer la inscripció, clicant al botó corresponent.
Vols més informació?
Contacta amb nosaltres a través del:




Servei de xat: disponible a aquesta mateixa pàgina web (cet10.com)
Correu electrònic: info@cet10.com
Telèfon: 932 783 135

En el següent horari:
 De dilluns a dijous de 9:00 a 14:30 hores i de 16:00 a 18:00 hores
 Divendres de 9:00 a 14:30 hores
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