CASAL D'ESTIU 2020
"La volta al món en 40 dies"

Mesos i Setmanes de Casal
JUNY
Del 22 al 26
Del 29 al 3

JULIOL
Del 6 al 10
Del 13 al 17
Del 20 al 24
Del 27 al 31

AGOST
Del 3 al 7
Del 10 al 14
Del 17 al 21
Del 24 al 28

SETEMBRE
Del 31 al 4
Del 7 al 11

*Per fer les setmanes del mes d’Agost ha d’haver un mínim de 6 nens.
*Poden haver-hi canvis a consequència del ritme de la desescalada i de l’inici del curs
escolar.

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?
El fil conductor del Casal serà un viatge fent la volta al món en 40 dies, que es
aproximadamente lo que durarà el Casal.
Viatjarem cada semana a un lloc diferent del món i coneixerem cultures i tradicions
típiques de cada país o territori.
Treballarem els nostres tallers de cuina ( mini-xef) i de manualitats amb la gastronomia i
personatges o esdeveniments rellevants del lloc en questió.

Per exemple aprendrem a fer una Coca de Sant Joan, típica de Catalunya, o una pizza
Italiana…..quan viatgem a França parlarem de Julio Verne i el seu viatge de Vint-mil
llegües de viatge submarí…. I així cada setmana anirem canviant…

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 la nova temàtica de la
setmana i 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 segons la situació en que ens trobem a a la
desescalada i el protocol d’actuació del Govern.

Els divendres farem excursió, les excursions aquest any seran pel poble.
TOTES LES ACTIVITATS ESTARAN RELACIONADES AMB EL CENTRE D’INTERÉS.

*A consequència de la crisi del Covid-19, no podem organitzar les excursions de moment.
Tot dependrà del ritme de la desescalada i de les restriccions imposades pel Govern.
Possibles excursions: Marinada, Biblioplatja, Bombers, Jalpí Aventura, Club de Pàdel, Club
de Vela, Can Jalpí….
*Les excursions que tinguin cost es pagaràn a part.

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.

*En el cas d’anar a la piscina, aniriem a la Municipal
d’Arenys de Munt. El cost son 2€, més 2€ de
l’autobús, tots aquells nens que tinguin el pack de 6
setmanes ho tindran inclós. Aquest any dependrà de
normativa imposada per la Generalitat COVID-19*

la

Preus:
Torn Matí
9:00 a 13:00
1 dia: 15€
1 setmana 50€

Menjador
13:00 a 15:00
1 dia: 7.50€
1 setmana 35€

Torn tarda
15:00 a 17:00
1 dia: 8€
1 setmana 30

Pack 5+1 250€ (TORN MATÍ)
PACK COMPLET 6 SETMANES DE 9h. a 17h
575€ (dinar inclós)

Què cal dur al Casal?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crema Solar posada de casa cada dia
Gorra
Motxil.la
Esmorzar
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)
• Fotocòpia Seguretat Social
• Fotocòpia vacunes (actualitzat)
En el moment de la inscripció caldrà fer una paga i senyal del 50%, la resta
s’abonarà el primer dia de Casal.
Enviar tota la documentació a kukutaishop@gmail.com
DESCARREGA TOTS ELS DOCUMENTS A www.kukutai.cat marqueu a continuació
les setmanes i horaris (a la pàgina següent)

Per més informació truca o whatsapp a Marina M. 685 509 924

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

1. Setmana del 22 al 26 juny
2. Setmana del 29 juny al 3 juliol

MATI
MATI

3.
4.
5.
6.

Setmana del 6 al 10 juliol
Setmana del 13 al 17 juliol
Setmana del 20 al 24 juliol
Setmana del 27 al 31 juliol

MATI MIGDIA TARDA
MATI MIGDIA TARDA
MATI MIGDIA TARDA
MATI MIGDIA TARDA

7.
8.
9.
10.

Setmana del 3 al 7 agost
Setmana del 10 al 14 agost
Setmana del 17 al 21 agost
Setmana del 24 al 28 agost

MATI
MATI
MATI
MATI

MIGDIA TARDA
MIGDIA TARDA

MIGDIA
MIGDIA
MIGDIA
MIGDIA

TARDA
TARDA
TARDA
TARDA

11. Setmana del 31 al 4 setembre MATI MIGDIA TARDA
12. Setmana del 7 al 11 setembre MATI MIGDIA TARDA

A continuació teniu la fitxa d’inscripció per omplir.

FULL D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU
NOM I COGNOMS_____________________________________________________
CURS______________ DATA NAIXEMENT_________________________________
EDAT_____________ DNI___________________
ADREÇA____________________________________________________________
POBLACIÓ_______________________N. Seg Social_________________________
TELÈFONS CONTACTE_________________________________________________
ESCOLA_________________________email _______________________________

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 __________________________ Núm. Seguretat Social __________________
Antecedents personals patològics
Malalties respiratòries ______________________________________________
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_________________________________
OBSERVACIONS:

Data: ___________________________

Signatura pare/mare/tutor:

