Proposta Casal d’estiu juliol 2020
Qui som?
elitsports és una empresa de serveis educatius, lúdics i esportius de Terrassa gestionada per dos mestres amb àmplia
experiència en l’educació i el lleure
Què pretenem?
oferir un servei qualificat de gestió i organització on els infants gaudeixin d’un juliol diferent.
Com ho gestionem?
amb un programa/horari variat de jocs, esports, activitats lúdiques i educatives dirigit per un equip de monitors i
coordinadors titulats
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En el Casal de juliol treballarem des de 3 àrees adaptades a l’edat dels infants:
ÀREA LÚDICA
- Activitats artístiques
- Jocs motrius
- Activitats lúdiques
- Excursions

ÀREA ESPORTIVA
- Jocs esportius
- Iniciació a l’esport d’equip
- Iniciació a l’esport individual
- Mini competicions

ÀREA EDUCATIVA
- Treball de reforç escolar
- Tasques educatives
- Activitats de raonament
- Jocs de pensar
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Informació del Casal
Data de realització
Donada la situació excepcional del Covid-19 que estem vivint, des d’elitsports ens posem a la disposició de les escoles
per adaptar-nos a les dates i horaris que més convinguin. La disponibilitat per part nostra és absoluta.

Tasques d’organització
Pel correcte funcionament del casal, elitsports es fa responsable de:
●
●
●
●
●
●
●
●

Planificar, organitzar i posar en pràctica les diferents activitats
Planificació dels objectius a assolir establerts a cada etapa i activitat
Contractació dels monitors/es
Control del correcte funcionament dels casals
Disposició del material necessari
Atenció als pares davant qualsevol requeriment
Gestió dels pagaments per part de les famílies
Disposició d’assegurança de responsabilitat civil

Recursos humans
Tot el personal que treballi al casal, tant el director com els diferents monitors/es, disposen de la titulació i formació necessària per a dur a
terme la tasca encomanada.
Director del Casal El director és el responsable de la gestió de les activitats del casal i coordinarà l’equip de monitors/es.
Monitors/es Són els responsables del treball diari amb el seu grup i de la realització de les diferents activitats programades.
● Portar a terme les activitats programades.
● Vetllar pel bon funcionament del grup.
● Preparar prèviament les activitats a realitzar.
● Vetllar pel material i pel bon ús de les instal·lacions.
● Assegurar el compliment dels horaris de les diferents activitats.
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Exemple Horari setmanal cicle mitjà
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8 a 8.45h

Bon dia gratuït

Bon dia gratuït

Bon dia gratuït

Bon dia gratuït

Bon dia gratuït

8.45 a 9h

Arribada
Inici Casal

Arribada
Inici Casal

Arribada
Inici Casal

Arribada
Inici Casal

Arribada
Inici Casal

9 a 9.45h

Activitat
educativa

Activitat
educativa

Educational
activity

Activitat
educativa

9.45 a 10.30

Funny
activity

Activitat
Lúdica

Activitat
Lúdica

Funny
activity

10.30 a 11h

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

11 a 12.00h

Activitat
esportiva

Sports
activity

Activitat
esportiva

Activitat
esportiva

12 a 13.15h

Activitat
refrescant

Activitat
refrescant

Activitat
refrescant

Activitat
refrescant

13.30h

Sortida

Sortida

Sortida

Sortida

Activitat
diferent!!
(Piscina,
Excursió,
Activ extra
Etc…)

Sortida

*Totes les activitats s’adapten a les edats dels infants i a la situació en que ens podem trobar.
Elitsports es compromet a seguir totes les mesures higièniques i de salut que siguin determinades pel
Ministeri de Sanitat
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A elitsports proposem 4 opcions de Casals, per fer un treball metodològic basant-nos en un eix temàtic. Això és
una proposta que es pot adaptar o variar segons les necessitats de l’escola.
JOCS POPULARS D’ARREU DEL MÓN
Mitjançant un recull de jocs populars i
tradicionals, treballarem diferents
àmbits educatius, lúdics i esportius dels
5 continents.

EL LLEURE A L’ÈPOCA MEDIEVAL
Recrearem un casal medieval a través
de jocs i activitats de lleure que es
realitzaven en aquella època des de
l’àmbit lúdic, educatiu i esportiu.

L’ESPORT A LA MEVA CIUTAT
Mitjançant un recull d’esport populars
a la nostra ciutat, treballarem diferents
àmbits educatius, lúdics i esportius
relacionats amb l’esport.
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4a opció de Casal. English Summer
• A elitsports sabem de la importància de la llengua anglesa. És per això que oferim la possibilitat del English
Summer.
• Monitors especialitzats en llengua anglesa
• 1 hora diaria d’activitat en anglès, on les instruccions per part dels/les monitores serà en la llengua anglesa
• L’activitat escollida diària per fer en anglès variarà diàriament
• Exemple activitats en anglès a cicle mitjà:
•Dilluns de 9.45 a 10.30h : FUNNY ACTIVITY
•Dimarts de 11 a 12h: SPORTS ACTIVITY
•Dimecres: Activitat conjunta
• Dijous de 9 a 9.45: EDUCATIONAL ACTIVITY
• Divendres de 9.45 a 10.30 : FUNNY ACTIVITY

