PROPOSTA D’ACTIVITAT CASAL-AVENTURA
Enguany i donada la situació extraordinària que estem vivint, i com conseqüència de les noves mesures
decretades pels corresponents departaments de Salut i d’Interior, les activitats extraescolars d’arreu s’han
hagut de cancel·lar. Aquesta situació provoca que la gran majoria d’infants es quedin sense activitats de tarda,
fent que l’únic motiu pel que han de sortir de casa sigui per anar a l’escola.

Davant d’aquesta situació des de 7 d’Aventura, proposem una alternativa i plantegem unes activitats que vetllin
poder mantenir els grups de convivència, assegurant la realització d’activitats en un marc segur i de protecció.
Vetllem per la salut i la seguretat dels participants, treballadores i famílies, però també que els infants puguin
gaudir i realitzar activitats diferents i ben divertides, que els permetin trencar amb la rutina diària i desconnectar
de l’espai formatiu escolar.

Com s’organitza i quines activitats s’hi realitzen

Considerem el Casal-Aventura una activitat dirigida als grups classe bombolla en la que es realitzen una sèrie
de activitats dirigides i espais de lleure en el que practicarem diversos esports i jocs.
D’aquesta manera podem garantir les mesures dictades pels departaments de salut i en la línia de mesures
aprovades per PROCICAT.

Hi haurà un grup d’activitat per curs i classe, per tant els infants i joves no es relacionaran amb ningú que no
sigui del seu grup bombolla. A més a més, cada grup bombolla tindrà el seu espai i no estarà en contacte amb
cap altre grup. D’aquesta manera podem garantir que els participants no es barregin i puguin trencar les
mesures.

L’activitat es realitzarà dos cops a la setmana; dilluns i dimecres o dimarts i dijous, segons el curs que
realitzin els infants.
Els horaris seran d’una hora i quart, per tant, de les 16.30h que surten de l’escola fins les 17.45h. Les
activitats que s’hi realitzarien són de caire esportiu i de lleure contemplant les activitats que realitzaven
prèviament les persones inscrites, com dansa, jocs amb patins, jocs de pilota, algun joc dinamitzat en
anglès, etc.

Horaris i grups de 16.30 a 17.45

PREU per inscrits
CURS

DIES

HORARI
8o+

6o7

16.30 a 17.45

35€

39€

16.30 a 17.45

35€

39€

16.30 a 17.45

35€

39€

16.30 a 17.45

35€

39€

16.30 a 17.45

35€

39€

16.30 a 17.45

35€

39€

16.30 a 17.45

35€

39€

16.30 a 17.45

35€

39€

16.30 a 17.45

35€

39€

Dimarts
P3
Dijous
Dijous
P4
Dimarts
Dilluns
P5
Dimecres
Dilluns
1r
Dimecres
Dilluns
2n
Dimecres
Dimarts
3r
Dijous
Dimarts
4t
Dijous
Dimarts
5è
Dijous
Dimecres
6è
Dilluns

Procés de inscripció
Inscripció online a: www.setdaventura.com/inici/extraescolars/pegasoviana-2
Inscripció telefònica: al 93 360 29 24 (de 9.30 – 13.30 i de 16 a 19h)
El mínim d’inscripcions per poder realitzar l’activitat s’establirà excepcionalment en 6 persones per a cada
grup bombolla.

Beques i ajuts
Aquelles famílies que van sol·licitar l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona per activitats extraescolars, es podran
acollir i fer ús fins a la reactivació de l’activitat per la qual ho van sol·licitar.

Activitats proposades
Setmanalment es treballaran dos àmbits de les nostres extraescolars. Es farà arribar una programació mensual
per grup, basada en:

Roda de jocs tradicionals i de pilota

És a través dels jocs com, d'una manera distesa i divertida, podem entrar en relació amb els altres i com podem
conèixer la seva cultura i tradicions. S’alternaran jocs tradicionals catalans i del món, amb esports de pilota com
bàsquet, futbol, voleibol...

Arts escèniques i anglès

Les arts escèniques com a eina de desenvolupament de la identitat i l’autonomia personal, així com un nou i
diferent exercici físic, que ajuda al creixement corporal i emocional. Però també és una bona manera de
fomentar les relacions personals i de grup. Treballarem les següents arts:
-

Dansa (Zumba)

-

Teatre

-

Expressió corporal

-

Anglès (algunes activitats dinamitzades en anglès)

Recollida dels Infants a les 17.45h:
P3, P4 i P5 Es recolliran per la porta del pati de cicle Inicial
De 1er a 6è Es recolliran per la porta de Torroella de Montgrí (Entrada Institut)

Informació
Horari d’atenció: de 9.30 a 13.30 i de 16.00 a 19h
Telèfon: 93 360 29 24
Mail: coordinacio@setdaventura.com

