CASAL D'ESTIU 2021
SALVEM EL PLANETA
“Un estiu ple de retos”

Quan?
JUNY
22,23 I 25
DEL 28 AL 2

JULIOL
Del 5 al 8
Del 12 al 16
Del 19 al 23
Del 26 al 30

AGOST
Del 2 al 6

SETEMBRE
Del 30 al 3
Del 6 al 10

Del 23 al 27

Horaris i torns
PERMANÈNCIES
De 8:00h. a 9:00h.

MATÍ
De 9:00h. a 13:00h.

MIGDIA
De 13:00h a 15:00h.

TARDA
De 15:00h. a 17:00h.

*Per fer el torn de tarda hi ha d’haver un mínim de 6 nens.

El Casal, com funciona?
Presentació
El Casal d’estiu del Kukutai utilitza la confiança i la proximitat com a eixos
principals per cuidar dels vostres fills, educant-los en els valors de la convivència,
la solidaritat i el respescte.
El Casal està dirigit a tots els nens i nenes amb edats compreses entre 3 i 10 anys.
Es un casal obert per totes les families del nostre poble.

Centre d’interès – SALVEM EL PLANETA
L’eix transversal del nostre casal serà “Salvem el Planeta”, durant les diferents
setmanes el Capità Espinac i la Fada Aigua ens plantejaran diferents reptes i
situacions per promoure el respecte cap al medi ambient i fomentarem actuacions
favorables per la preservació d’aquest.
Aprofitarem l’oportunitat per ensenyar als nostres participants diferents
coneixements del medi ambient i com fer que el nostre planeta sigui millor amb
petits gestos.
Ens ho passarem d’allò més be i aprendrem un munt de coses noves!
Treballarem amb diferents dinàmiques com tallers, manualitats, espais de cuina
mini-xef, excursions i moltes més activitats.

Objectius del Casal
Objectius generals
• Educar en el respecte envers els altres, l’entorn i els materials i
les instal·lacions que es puguin utilitzar.
• Promocionar els valors de la convivència , la solidaritat i el
respecte.
• Mostrar i aprendre uns bons hàbits d’higiene i salut.
• Conciliar la vida laboral dels pares amb la vida familiar, en
concret en el periode de vacances.
• Promoure la participació dels nens i nenes del poble en diferents
activitats ludico-educatives per aprofitar el temps lliure.
Objectius específics
• Treballar la psicomotricitat amb els diferents jocs i gimcanes.
• Desenvolupar la creativitat i la imaginació a partir dels tallers
artístics.
• Millorar el ritme del cos amb balls i danses.
• Realitzar activitats accessibles per tots els nens i nenes de
diferents edats.
• Potenciar la perspectiva ecològica mitjançant els tallers de medi
ambient.

Programació Setmanal
DILLUNS
Taller Creatiu

DIMARTS
Activitats a
l’aire lliure

DIMECRES
Taller Creatiu

DIJOUS
Activitats a
l’aire lliure

DIVENDRES
Excursió

Els dilluns i dimecres farem tallers creatius, un dia de cuina i l’altre de manulaitats, cada
dilluns explicarem el nou repte i la proposta setmanal, posarem en marxa les noves
activitats.
Els dimarts i dijous farem activitats a l’aire lliure, jocs d’aigua, caminades…… les sortides
setmanals que fem a la platja i a la piscina, es concretaran més endavant.
Els divendres farem excursió.
TOTES LES ACTIVITATS ESTARAN RELACIONADES AMB EL CENTRE D’INTERÉS.

EXCURSIONS

(encara pendents de progamar dates)

Propostes:
-Marinada
-Can Jalpí
-Jalpí aventura
-Esports aquàtics ( Vela, Kayac, Paddle Surf, Catamaran)
-Bombers d’Arenys de Mar
-Carrilet (cada setmana)
-Museu dels minerals
-Golem
-Piscina Municipal d’Arenys de Munt
-Platjes d’Arenys de Munt

Piscina o Platja
TOTS ELS NENS I NENES DE MENYS DE 6 ANYS HAURAN
DE PORTAR MANGUITOS O BOMBOLLA.
A partir de 7 anys podran anar sense manguitos amb una autorització signada dels
pares.
LES NORMES A LA PISCINA I A LA PLATJA SÓN MOLT ESTRICTES.
Es delimita l’espai on toquen a terra.
Les monitores o monitors estem dins i fora de l’aigua SEMPRE VIGILANT.

Preus:
Torn Matí
9:00 a 13:00
1 dia: 15€
1 setmana 60€

Menjador
13:00 a 15:00
1 dia: 8€
1 setmana 35€

Torn tarda
15:00 a 17:00
1 dia: 10€
1 setmana 35€

Pack 5+1 300€ (TORN MATÍ)
PACK COMPLET 6 SETMANES DE 9:00h. A 17:00h.
625€ (dinar inclós)

Que portarem?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crema Solar posada de casa cada dia
MOTXIL·LA CÒMODA
Gorra
Esmorzar saludable
Banyador
Tovallola
Roba interior de recanvi
Calçat còmode ( que es puguin treure i posar ells sols)
Mitjons a la motxil·la (IMPRESCINDIBLE)

Inscripcions
• Full d’inscripció ( es pot descarregar a la pàgina web)
• Fitxa mèdica (es pot descarregar a la pàgina web)
• Fotocopia SS.
• Fotocopia vacunes (actualitzat)
En el moment de la inscripció caldrà fer una paga i senyal del 50%, la resta
s’abonarà la ultima setmana de Juny (del 22 al 30)
Enviar tota la documentació a kukutaishop@gmail.com
Per més informació truca o contacta per whatsapp al 685509924.
DESCARREGA TOTS ELS DOCUMENTS A www.kukutai.cat

FULL D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU
NOM I COGNOMS__________________________________________________
CURS________________
DATA DE NAIXAMENT______________________________ EDAT__________
DNI__________________
ADREÇA_______________________________________________________________
POBLACIÓ____________________________TARJetaSS_________________________
TELÈFONS CONTACTE____________________________________________________
ESCOLA________________________________________
MAIL ___________________________________

AUTORITZACIÓ PATERNA O DEL TUTOR.
En/Na __________________________________amb DNI/NIF___________
com a pare/mare o tutor/tutora responsable de
____________________________________
AUTORITZO que pugui participar a les activitats del casal de Kukutai en les condicions
establertes per la organització.
AUTORITZO que en cas d’accident a la persona responsable en aquell moment de l’alumne/a el
pugui transportar a un centre sanitari amb els mitjans que estiguin al seu abast.
AUTORITZO a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar, en cas d’extrema
urgència sota la pertinent direcció facultativa.
AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos del web i
xarxes socials les quals s’hagin realitzat dins de les activitats del casal
Arenys de Mar,____ de _____________________ del 20___

Signatura del pare/mare o tutor/a

DADES MÈDIQUES
Nom i Cognoms _______________________________
Núm. de Seguretat Social __________________
Antecedents personals patològics
☐ Malalties respiratories________________________________________________________
☐ Trastorns digestius ______________________________________________________________
☐ Malalties cutànies _______________________________________________________________
☐ Altres malalties _________________________________________________________________
Dades d’interès pràctic
Al·lèrgies o intoleràncies ____________________________________ (Adjuntar certificat mèdic)
Pren algun medicament especial?
Si ☐ (Adjuntar certificat mèdic) No ☐
Quin?____________________________________ Dosi _____________________________
Fa algun tipus de règim especial?
Si ☐ No ☐
Quin?
____________________________________________________________________________
En relació a la seva edat és un nen que menja………poc
molt
normal
Necessita alguna atenció especial?
Si ☐ No ☐
Perquè?__________________________________________________________________
Està vacunat contra el tètanus ?
Si ☐ No☐
Dates_________________________________
Ha sigut diagnòsticat de Covid-19?
Si ☐ No☐
Quan? _______________________

OBSERVACIONS:

Data: ___________________________
Signatura pare/mare/tutor:

Marcar amb una X a la casella de setmanes d’assistència al casal, i encerclar el torn de cada
semana

JUNY
1. Dies 22,23 i 25
2. Setmana del 28 al 2

MATI
MATI

MIGDIA TARDA *preu especial 40€
MIGDIA TARDA

MATI
MATI
MATÍ
MATI

MIGDIA
MIGDIA
MIGDIA
MIGDIA

JULIOL
3.
4.
5.
6.

Setmana del 5 al 8
Setmana del 12 al 16
Setmana del 19 al 23
Setmana del 26 al 30

TARDA
TARDA
TARDA
TARDA

AGOST
7. Setmana del 2 al 6
8. Setmana del 23 al 27

MATI MIGDIA TARDA
MATI MIGDIA TARDA

SETEMBRE
9. Setmana del 30 al 3
10. Setmana del 6 al 10

MATI
MATI

MIGDIA TARDA
MIGDIA TARDA

Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i
que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure en la que
en/la ...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i
l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que
puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb
les actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un
menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el
desenvolupament de l’activitat.
Que m’encarrego d’aportar les quantitat necessària de mascaretes per
en/la ...................................... pels dies que duri l’activitat, en cas que així ho
requereixi l’equip de dirigents.
Que informaré a l’entitat organitzadora de qualsevol variació de l’estat de salut
d’en/la ...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre
duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn
familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat,
en/la ...................................... compleix els requisits de salut següents:
Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors a la realització de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per
la Covid-19:
Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat
de la seva participació en l’activitat.
Nom i cognoms,
DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora

Data i localitat

