Hola famílies!
S’acosten les vacances escolars de primavera (Setmana Santa) i volem que els vostres fills i filles gaudeixin de nou
d’uns dies inoblidables a través d’experimentar, relacionar-se, col·laborar i divertir-se al nostre casal. L’equip de
monitors/es de Dinàmic estarà format per un seguit d’especialistes que dinamitzaran les activitats a tots els grups
d’edat des d’una línia educativa, emocional i molt lúdica (us recordem que Dinàmic és l’entitat que va gestionar el
passat casal d’hivern).
LLOC DE REALITZACIÓ del casal: ESCOLA ARGENTONA (Avinguda Països Catalans, s/n,, 08310 Argentona).

DATES, OPCIONS HORÀRIES I PREUS:
9h a 13h

Dates

(sense dinar)

Del 26 al 29 de març

43,00 €

Segons o
9h a 17h
posteriors
(inclou dinar)
germans

38,70 €

80,00 €

Segons o
posteriors
germans

Acollida
(8 a 9h)

72,00 €

12,00 €

*Es requerirà un mínim de 15 participants de 9 a 17h per poder obrir el servei menjador i la tarda de casal.

INSCRIPCIONS i PAGAMENTS:
Inscripcions ON-LINE a www.viudinamic.org (Pestanya “Fes la teva inscripció on-line”- apartat “Casals de Primavera”)
Pagaments: ingrés bancari al compte ES63 3140 0001 9000 1232 7200 (Caixa Guissona)
Observacions: al pagament ha de constar nom i cognom del /de la participant i concepte “CASAL ARGENTONA”
Període d’inscripció: del 5 al 16 de març
Teniu també la opció de fer la inscripció en paper, omplint la butlleta d’aquest document i deixar-la , juntament
amb la fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant, la fotocòpia de la cartilla de vacunacions i comprovant del
pagament, a la bústia de l’AMPA de l’escola Argentona.
CONSULTES: 93.357.35.19/670.858.116 / info@viudinamic.org/www.viudinamic.org.

UN CASAL SOLIDARI , anem més enllà del lleure
La nostra entitat integra un àrea de cooperació i educació per al desenvolupament
des de 2010 que s’acciona a Chiapas (Mèxic), concretament amb la infància indígena
que viu a comunitats rurals. Gràcies a les quotes dels nostres projectes de lleure i de
casals que realitzem a Catalunya autofinancem aquesta àrea i podem establir
accions solidàries que acompanyin i millorin el procés educatiu d’altres infants amb menys
oportunitats. D’altra banda també potenciem els nostres casals i la seva gestió per integrar
valors i accions capa la solidaritat i la cooperació i fer visibles altres realitats.
Gràcies per ajudar-nos a fer tot això possible.
Més informació: www.dinamicinternacional.org. / Facebook: Dinàmic Internacional

ASPECTES PEDAGÒGICS
El nostre eix temàtic: La Croqui i en Doroteu a la festa dels colors!
La Croqui és un granota molt graciosa i en Doroteu un lloro molt trempat .
Els dos són de color verd i la resta del seus amics també. La Croqui i en Doroteu
ja estan avorrits de que tothom sigui verd i un dia decideixen emprendre una
aventura per conèixer animals d’ altres colors. Gràcies a l’ajuda dels infants del
casal organitzaran un esdeveniment molt important: la festa dels colors! Els
convidats seran animals i persones variades i pintoresques per tal que la festa
sigui molt més divertida!
A través d’aquesta història treballarem la importància de la diversitat, el
respecte, la tolerància, la creativitat, l’expressió artística i la simbologia dels
colors i dels animals.
Benvinguts/des a un casal de primavera molt colorit!

EXEMPLE D’HORARI BÀSIC EN UN DIA DE CASAL
Acollida Matinal
Obrim Portes
Activitat 1
Esmorzem
Activitat 2
Activitat 3
Anem a dinar
Activitat 4
Activitat 5

1r, 2n
Primària
Acollida Matinal
Obrim Portes
Activitat 1
Esmorzem
Activitat 2
Activitat 3
Anem a dinar
Activitat 4
Activitat 5

3r, 4t,
5è i 6è Primària
Acollida Matinal
Obrim Portes
Activitat 1
Esmorzem
Activitat 2
Activitat 3
Anem a dinar
Activitat 4
Activitat 5

Preparem sortida

Preparem sortida

Preparem sortida

Horari

P3, P4 i P5

8h a 9h
9h a 9:15h
9:15h a 10:30h
10:30h a 11:00h
11:00h a 12:00h
12:00h a 13:00h
13h a 15h
15:00h a 15:45h
15:45h a 16:45h
16:45h a 17:00h

P3, P4 i P5: Musicotricitat, Balls i Danses, Tallers de pintura, Jocs cooperatius,
Gimcanes, Activitats interculturals, el Racó de la comunicació i sortida d’entorn proper.
1r i 2n:

Jocs Esportius, Joc teatral, Balls i Danses, Tallers de pintura, Jocs cooperatius,
Gimcanes, Activitats interculturals i sortida d’entorn proper.

3r a 6è: Esports col·lectius i alternatius, Teatre, Gimcanes, Tallers de pintura, Jocs
cooperatius, Activitats Interculturals, Coreografies i sortida d’entorn proper.

Dijous 29 de març: FESTA HOLI!

Butlleta d’inscripció
Casal de primavera de la Xarxa d’AMPA’s d’Argentona
Dades del/de la participant
Nom:........................................... Cognoms:.............................................................................. Curs: ................

Opció horària

(encercla l’opció):

:

de 9 a 13h / de 9 a 17h
(sense dinar)

Servei d’acollida matinal

(encercla l’opció):

SÍ / NO

(amb dinar)

Dades del pare/mare o tutor/a
Noms: .......................................................... Adreça : .........................................................Codi postal :................
Telèfons :...........................................................Email :..........................................................................................

Altres dades del/de la participant (encercla l’opció)
Pateix algun tipus d’alteració física o psíquica o malaltia? Si / No
Té alguna al·lèrgic/a? Si / No
Pren algun tipus de medicament?
És tímid/a? Si / No

Quina?...............................................................

A què? .............................................................................................................
Si / No

És participatiu?

Si / No

Quin? .......................................Dosis?.........................................
Qui el/la vindrà a buscar normalment? .........................................

Te algun/a altre germà/na que participa en aquest casal?

Si / No

Altres observacions: ............................................................................................................................................
AUTORITZACIONS i CONFIRMACIONS (marca amb una X la casella de “SÍ” o “NO”)
(No serà vàlida la inscripció si no es respon a cadascuna de les autoritzacion i confirmacions)

Autoritzo a l’infant d’aquesta inscripció a participar al Casal de primavera 2017/18 que es realitza
a l'escola Argentona, que organitza la Xarxa d'AMPAs d'Argentona i que gestiona l’associació Dinàmic
Confirmo que l’infant està en condicions de salut aptes per participar a totes les activitats proposades
dins el projecte de Casal de primavera.
Autoritzo a que l’equip de monitors/es demani assistència mèdica i que l’infant pugui ser traslladat
al centre mèdic més proper si fos necessari.
Autoritzo a l’infant d’aquesta inscripció a participar a les possibles sortides d'entorn proper que es
realitzaran fora de l’escola Argentona.
Autoritzo a Dinàmic i a la Xarxa d'AMPAs d'Argentona a enregistrar fotografies de l’infant, individual
o en grup i poder utilitzar-les únicament amb fins de difusió dels projectes o serveis educatius que gestionen
Autoritzo a l’infant d’aquesta inscripció a marxar sol/a a casa un cop finalitzi cada jornada del casal.
Confirmo que he llegit i accepto la normativa del servei.

Data:

/

/ 2018

Signatura:

SÍ

NO

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal,
l’informem que les dades recollides en aquesta butlleta passaran a formar part dels fitxers
titularitat de ASSOCIACIÓ DINÀMIC amb l’objectiu de complir les finalitats pròpies del servei.

Data de naixement: .................... Nom de la seva escola: ...................................................................................

