CASAL D’ESTIU 2020: “CASAL B 612: UN VIATGE PER L’UNIVERS AMB EL PETIT PRÍNCEP”

NOTA INFORMATIVA - A.E.KAMPI KI PUGUI
CASAL D’ESTIU 2020-AMPA ESCOLES BERNAT DESCLOT I MILAGROS CONSARNAU

Benvolgudes Famílies,
En aquets moments ja tenim la informació relativa al funcionament definitiu del CASAL 2020.
Totes aquelles famílies que heu fet la pre-inscripció, heu d’haver rebut un correu de confirmació indicant que l’infant ja està
inscrit, des de el correu: casalsantaeulalia@kampikipugui.org. Noméspodran ferla inscripció totes aquelles persones que
estan inscrites.
INSCRIPCIONS:
Per a formalitzar les inscripcions heu d’enviar abans del 22 de juny un correu electrònic a l’adreça casalsantaeulalia@kampikipugui.org amb l’assumpte “
INSCRIPCIÓ I NOM DE L’INFANT” i adjuntar:
El formulari d’inscripció, que us adjuntem amb aquesta nota informativa, signat pel tutor/a de l’infant.
Aquest any adjuntem en aquesta la fitxa sanitària i la declaració responsable, que l’infant reuneix els requisits
de salut i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.
Fotocòpia del calendari de vacunes actualitzat. En el cas de no tenir calendari de vacunacions un informe
mèdic que acrediti que l’infant està sà.
Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social del infant.
Fotografia de l’infant mida carnet.
Fotocòpia del D.N.I. de la persona que autoritza la inscripció.
Resguard de d’ingrés bancari.
A més a més d’enviar la documentació per correu electrònic. Caldrà portar tota la documentació en paper el primer dia de casal de l’infant, en el cas de
no portar-la l’infant no es podria quedar al casal.
PAGAMENTS
Donades les circumstàncies, aquest any no hem demanat encara el pagament ni la bestreta per tal de fer la reserva de la inscripció.
El primer pagament s’ha de fer abans del dia 22 de juny i haurà de ser del 50% del total de l’activitat. El 50% restant s’ha d’efectuar abans del dia 3 de juliol.
Al concepte de I’ingrés/transferència cal indicar: CASAL STA.EULALIA + NOM I COGNOMS INFANT .
L’ingrés o transferència cal efectuar-lo al número de compte corrent:ES56-0081-0161-7100-0133-4642 del “Banc Sabadell”.
ANUL·LACIÓ INSCRIPCIONS:
Un cop realitzada la inscripció, en cas de baixa, no es retornarà l’import abonat.
En cas de malaltia, degudament justificada amb certificat mèdic, es retornarà el 100% de la part del casal que li falta per gaudir o es podrà canviar les setmanes
inscrites només en cas de quehi hagi places.
Finalment, si fos el Departament de Salut o qualsevol autoritat competent qui decretés la suspensió dels casals per criteris de salut pública Kampi Ki Pugui es
compromet a retornar el 100% de la part no gaudida de la quota del casal.
AMPLIACIONS SETMANES, ACOLLIDES I MENJADORS:
Aquest any funcionem per grups de convivència declarats setmanalment a la Generalitat, així doncs, hem de compliruna normativa molt estricte en qüestions de
grups de convivència.
Es podran ampliar setmanes de Casal, sempre que es faci saber amb una setmana d’antelació i quedin places disponibles.
Acollides es podran demanar també amb una setmana d’antelació.
Menjadors es podran demanar avisant amb un dia d’antelació.
PROCEDIMENT A SEGUIR
1-Treure i omplir la inscripció de la web del AMPA.
2-Enviar inscripció a casalsantaeulalia@kampikipugui.org abans del 22 de juny amb la documentació requerida.
3-Rebreu la confirmació de la vostre inscripció.
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CASAL D’ESTIU 2020: “CASAL B 612” …UN VIATGE PER L’UNIVERS AMB EL PETIT PRÍNCEP…
•

Descripció

El casal d’estiu és realitzarà a les instal·lacions de l’escola Bernat Desclot (de p3 a 4rt) i MilagrosConsarnau (de 5è a la ESO).
.
El casal es realitzarà del 29 de juny al 31 de juliol. Ha quedat anul·lat el casal de setembre per manca de infants apuntats.
Aquest estarà comprès per cinc torns. Cadascun dels quals funcionarà de dilluns a divendres amb un horari de 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 17:00h.
Hi haurà servei d’acollida matinal de 7.45:h a 9:00h.
També hi haurà servei de menjador de 13:00 a 15:00h. el servei de menjador el realitzarem a l’escola Milagros Consarnau per un tema d’espai. Finalment el servei de
menjador no serà cuina pròpia per manca d’infants. Comptarem amb Vatua l’Olla, qui ens oferirà el servei de menjador,una empresa amb la que treballem durant
el curs escolars iens ofereix aquest estiu càtering a diversos casal que fem.
Per complir amb el protocol, farem diferents torns (1 o 2 depenent de la quantitat d’infants que es quedin a dinar). Els infants hauran de menjar amb el seu grup i el monitor de
referència, sempre respectant la distància de seguretat.
Aquest casal no podrem treballar l’autoservei com fem altres casals, els monitors seran els encarregats de servir el menjar. Cada infant tindrà el seu material per menjar
però no hi haurà material d’ús compartit.
Si que els infants poden entrar per grups a parar taula prenent les mesures higièniques necessàries.
Els grups comprenen les següents edats:
•

PETITS: de 3 i 5 anys.(2 grups)
MITJANS: de 6 a 9 anys.(2 grups)
GRANS: de 10 a 12 anys.(1 grup)
JOVES: de 13 a 15 anys.(1 grup)
CALENDARI D’ACTIVITATS:
Tot i que tots tindrem el mateix calendari setmanal, les activitats variaran adequant-se a l’edat del grup.
➢

Es mantenen totes les activitats previstes.

➢

Finalment anirem a la Piscina Municipal de l’Escorxador, a Sant Feliu de Llobregat. Tots els grups.

➢

Anirem a totes les sortides en transport privat, autocar, utilitzant el 50% de la seva capacitat com recomanen des de Sanitat.
DILLUNS

1ª SETMANA
Del 29 de juny al 3 de juliol
ASTEROIDE B 612 / LA TERRA
EL PETIT PRÍNCEP I EL PILOT

2ª SETMANA
Del 6 al 10 de juliol
ASTEROIDE 325
EL REI

3ª SETMANA

JOCS DE GRUP

REPTES

JOCS DE GRUP

DIMARTS

DIMECRES
(acció)

DIJOUS

PISCINA

JOC DE PISTES

PISCINA

TALLERS

PISCINA

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA
VIURE

GIMCANA

DIVENDRES
(aventura)

PARC DE
FRANCESC MACIÀ
MALGRAT DE MAR
TALLERS

PISCINA
PARC DE
COLLSEROLA

REPTES

TALLERS

JOCS DE GRUP

PISCINA

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA
VIURE

GRAN JOC

TALLERS

PISCINA
PARC DE SELVA
AVENTURA
(ARBÚCIES)

Del 13 al 17 de juliol
ASTEROIDE 326 I 327
EL VANITÓS I EL BEVEDOR

REPTES

TALLERS

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA
VIURE

TALLERS

JOCS DE GRUP

PISCINA

KERMESSE

PISCINA

4ª SETMANA
Del 20 al 24 de juliol
ASTEROIDE328
L’HOME DE NEGOCIS

PLATJA
VILANOVA I LA
GELTRU

REPTES

TALLERS

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA
VIURE

TALLERS

5ª SETMANA
Del 27al 31 de juliol

JOCS DE GRUP

PISCINA

GIMCANA

PISCINA

ASTEROIDE 329 i 330
EL FANALER I EL GEÒGRAF

REPTES

PLATJA DE CUNIT
TALLERS

RACÓ : EL MÓN ON
ENS AGRADARIA
VIURE

TALLERS

Els divendres dia de la sortida no hi haurà de menjador, tots els infants hauran de portar el dinar de casa.
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•

MATERIAL PERSONAL DELS INFANTS:

(En cas de ser necessari algun altre material per alguna activitat especial en concret, us ho farem saber amb temps d’antelació.)
* Tots els dies: Mascareta (en una bossa de plàstic), esmorzar, berenar, crema protectora i gorra.
* Els dies de piscina(dimarts i dijous):
banyador
xancletes de bany
tovallola petita i tovallola de platja
crema protectora
roba interior de recanvi
Pinta o raspall
* Els dies d’excursió ( divendres) :
esmorzar
dinar (tots els infants encara que es quedin al menjador)
berenar
cantimplora plena
Cada dia portaran la motxilla al casal i se la enduran a casa, no quedarà cap material al casal.

•

TARIFES DEL CASAL D’ESTIU
➢

ACTIVITAT: Aquest any no es poden apuntar infants esporàdics a cap de les sortides ni activitats per seguretat.

Del 29 de juny al 31 de juliol

PREU TOTAL

PREU TOTAL GERMANS

TOT EL CASAL MATI I TARDA
(Del mes de juny i juliol)
*no inclou colònies.
TOT EL CASAL MATI(Del mes de juny i juliol) *no inclou colònies.
1 SETMANA MATÍ I TARDA
1 SETMANA MATÍ*

430€

420€

320€
90€
68€

310€
85€
63€

*El preu inclou l’excursió de divendres de tot el dia.
* Per els infants que no són socis de l’AMPA, es farà un increment de 5€ setmanals, en el cas de que faci tot el casal seran 20€
màxim. Aquests diners es destinaran a l’AMPA de les escoles. S’hauran de pagar en efectiu en el moment de iniciar el casal.

➢

MENJADOR:

1 SETMANA
ESPORÀDIC

PREU TOTAL
27€
8€

-

Divendres no hi haurà servei de menjador, tothom haurà de portar el dinar de casa.

➢

ACOLLIDA:

1 SETMANA MATÌ
1 DIA MATÌ

PREU TOTAL
15€
4€
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•

COLÒNIES DEL 13 AL 17 DE JULIOL

El casal romandrà obert igualment durant la setmana de colònies.

DADES TÈCNIQUES:
EDATS PARTICIPANTS: De 6 a 15 anys.
LLOC: Les colònies es realitzaran a la casa de colònies LA CADAMON. Situada al Parc Natural de La Zona Volcànica de la Garrotxa,
Sant Joan de les Fonts, Girona.
DATES: Del 13 al 17 de juliol de 2020.
TRANSPORT: Autocar.
PLANNING ACTIVITATS:
DILLUNS 13
ARRIBADA I
INSTAL·LACIÓ
JOC
DESCOBERTA
JOC DE NIT
ARRIBADA I
INSTAL·LACIÓ
JOC
DESCOBERTA
JOC DE NIT
ARRIBADA I
INSTAL·LACIÓ
JOC
D’ORIENTACIÓ
JOC DE NIT
ARRIBADA I
INSTAL·LACIÓ
JOC
D’ORIENTACIÓ
JOC DE NIT

1R-2N

3R-4RT

5È-6È

ESO

•

DIMARTS 14
SCAPE ROOM
CAMP
D’AVENTURA
VETLLADA
CAMP
D’AVENTURA
SCAPE ROOM
VETLLADA
GRAN JOC
TALLERS

DIMECRES 15
EXCURSIÓ
ZONA VOLCÀNICA
JOC DE NIT
EXCURSIÓ
ZONA VOLCÀNICA
JOC DE NIT
BTT

GRAN JOC

CAMP
D’AVENTURA
JOC DE NIT
CAMP
D’AVENTURA
BTT

SCAPE ROOM

JOC DE NIT

SCAPE ROOM
TALLERS

DIJOUS 16
GRAN JOC

DIVENDRES 17
RECOLLIDA

TALLERS

COMIAT

FESTA
TALLERS

RECOLLIDA

GRAN JOC

COMIAT

FESTA
RECOLLIDA
EXCURSIÓ
ZONA VOLCÀNICA

COMIAT

FESTA
EXCURSIÓ
ZONA VOLCÀNICA

COMIAT

FESTA

Els participants de les colònies rebran un mail específic amb tot els detalls de colònies, ja que aquest
any no podrà haver reunió presencial.

PREUS:

Del 13 al 17 de juliol
GRUP 1R A ESO (del 6 al 10 de juliol)
GRUP 1R A ESO (del 6 al 10 de juliol)+TOT EL CASAL TOT EL DIA

PREU
TOTAL
255€
590€

PREU TOTAL
GERMANS
245€
565€

GRUP 1R A ESO (del 6 al 10 de juliol)+TOT EL CASAL MATINS

495€

475€

Des de Kampi Ki Pugui farem que aquest estiu 2020 els infants i joves puguin continuar gaudint d’un lleure
de qualitat i amb transmissió de valors.

AMPA ESCOLA
MILAGROS CONSARNAU

AMPA ESCOLA
BERNAT DESCLOT

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
KAMPI KI PUGUI

