


INFORMACIÓ GENERAL
DEL CASALET DE JUNY

del 5 al 22 de juny de 2023

DATES DEL CASAL

DE 15.30 A 17.00h.
 

HORARI

nens i nenes de P3 a 6è

DESTINAT A

instal.lacions de l'escola

LLOC DE REALITZACIÓ



ACTIVITATS DEL
CASALET DE JUNY 23

CICLE INFANTIL

manualitats, jocs, música, psicomotricitat

 

CICLE INICIAL

manualitats, jocs, multiesport, música

 

CICLE MITJÀ

manualitats, jocs, esports, act. lúdiques

 

CICLE SUPERIOR

manualitats, jocs, esports, act. lúdiques

 
 

Les activitats s'adapten al grup, segons edat i

motivacions dels alumnes inscrits.

Cada dia es realitzen 1 o 2 activitats segons

necessitat de l'activitat.

 



OBJECTIUS
GENERALS DEL
CASALET 2023
Des d'elitsports us presentem la proposta de casalet de juny 

2023 per a la vostra escola.
 

Amb el propòsit d'oferir una proposta lúdica , educativa,
atractiva i motivadora, el contingut i les activitats del casalet

d'estiu s'engloben en un centre d'interès, clar i consís:
APRENEM, JUGUEM I GAUDIM!

 
Una engrescadora proposta que pretén que els nens i nenes

gaudeixin del dia a dia del casalet, participant activament en
les activitats lúdiques proposades.

 
Que coneguin i posin en pràctica els valors propis de

l'esportivitat, respecte, integració, superació, solidaritat,
igualtat, esforç i amistat.

 
I que aprenguin i practiquin els esports i jocs adaptats a les
seves edtas i participin d'activitats de caire més artístic que

fomentin la imaginació i la creativitat.



ÀREA EDUCATIVA

A elitsports disposem de
molt material lúdic, és per

això, que cada setmana
tindrem un esdeveniment
lúdic destacat, diferent a
l'habitual on els nens/es

podran gaudir-lo al màxim.

3 ÀREES DE TREBALL

ÀREA ESPORTIVAÀREA LÚDICA

Aprenem, juguem i gaudim.
Les activitats educatives, ens

aporten gran riquesa emocional i
de treball cognitiu.

Des d'elitsports proposem
activitats educatives com jocs de

pensar, manualitats, contes,
cinema, activitats de raonament..

 

Aprenem, juguem i gaudim.
Les activitats esportives a

traves del joc i l'esport, ens
aporten habits saludables, de

benestar i aprenentatge.
Realitzarem activitats com jocs

motrius, jocs col.lectius,
esports individuals i d'equip... 

 



EXEMPLE HORARI D'UNA SETMANA DE CASALET

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

      

   Ma   

Aquest és un exemple d'un horari tipus d'un grup de 1r de primària

15.30 a 16.15h

16.15 a 17.00h

Manualitat

Manualitat

Manualitat

Jocs motrius

Jocs motrius

GimcanaJocs d'aigua

Espai visual

Jocs de taula

Jocs lúdics



PREUS

totes les activitats del casalet
Assegurança RC
Coordinadora i monitors/es titulats

El preu inclou:

Inscripcions on line a la web d'elitsports
www.elitsports.com

Data d'inici: 11 d'abril de 2023
Data final: 27 de maig de 2023

INSCRIPCIONS
Setmana del 5 al 9 de juny: 22€
Setmana de 12 al 16 de juny: 22 €
Setmana del 19 al 22 de juny: 18€
Tot el Casalet (14 dies): 55€


