ESCOLA D’ESTIU CEIP PUNTA DE N’AMER – SA COMA 2022

Benvolgudes famílies,
Vos donam la benvinguda a l’escola d’estiu de Sa Coma al CEIP Punta de n’Amer 2022.
Aquest centre de vacances està destinat a infants d’entre 3 i 12 anys, on crearem un espai de
diversió i aprenentatge a on podran gaudir de tots tipus d’activitats dintre d’un ambient basant
en el respecte i la confiança.
A continuació vos presentem els punts mes rellevants a tenir en conte per les famílies:
Equip de treball:
Aquest any contarem amb en MARCO OTERO com a director de l’escola d’estiu.
El podreu trobar tots els dies a l’escola d’estiu i també el podreu localitzar telefònicament de
dilluns a divendres, de 7.00h a 16.00h a partir del 27 de juny – 659 22 88 87

Temporalització, horaris i serveis:
•
•

Temporalització: l’escola d’estiu comença el dilluns 27 de juny fins el 9 de setembre.
Serveis i horaris:
✓ Matinet: de 7.00h a 9.00h
✓ Activitats dirigides: de 9.00h a 14.00h
✓ Servei de menjador: de 14.00h a 16.00h – Les famílies han de portar el dinar
de casa.

Entrades i sortides:
L’entrada que utilitzarem per l‘escola d’estiu serà la entrada principal del CEIP Punta de
n’Amer.
Matinet: des de les 7.00h a les 9.00h podreu entrar directament al pavelló del poliesportiu.
Act. De 9.00h a 14.00h
✓ JUNY: Les activitats es duran a terme al pavelló poliesportiu de l’escola. L’entrada i
sortida es farà per la porta principal de l’escola, podreu caminar pel pati fins arribar a
la porta del pavelló, a on hi haurà tots els monitors/es esperant als nins i nines.
✓ JULIOL i AGOST: Les activitats es faran a diferents espais de centre i el poliesportiu.
L’entrada i la sortida es farà per la porta principal, a on hi haurà un monitor/a per
acompanyar als nins i nines.
✓ SEPTEMBRE: Les activitats es faran a diferents espais de centre i el poliesportiu.
L’entrada i la sortida es farà per la porta principal, a on hi haurà un monitor/a per
acompanyar als nins i nines.
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Menjador: de les 14.00h a les 16.00h es farà el menjador. La sortida es farà per la porta
principal, a on hi haurà un monitor/a per acompanyar als nins i nines.

Servei de menjador:
Per garantir un bon servei de menjador i que el menjar es troba en les millors condicions
prega’m que els participants portin tot el necessari per el dinar dins una bossa tancada i que:
✓ Portin el menjar dins una carmanyola que es tanqui hermèticament (amb el nom del
participant escrit).
✓ Portin coberts i torcaboques dins la bossa.
✓ Portin aigua per el dinar.
Una vegada arribin a l’escola d’estiu podran donar la bossa al seu monitor/a, que la col·locarà
dins a la nevera fins que sigui l’hora de dinar. En cas d’haver de encalentir el menjar es farà
amb els microones que tindrem disponibles per això.

Com ens organitzarem?
Les activitats de l’escola d’estiu es faran per grups d’edat, per tal de garantir que les activitats
són les mes adequades per tots els/les participants. D’aquesta manera es poden adaptar totes
les activitats i continguts a les necessitats, interessos i capacitats de tots i totes!
Els grups es dividiran de la següent manera:
✓ Grup petits: de 3 a 5 anys
✓ Grup mitjans: de 6 a 8 anys
✓ Grup grans: de 9 a 12 anys

Que hem de dur cada dia a l’escola d’estiu?
✓
✓
✓
✓

Roba còmoda i sabates tancades per les activitats esportives.
Berenar i una bona botella d’aigua.
Crema solar i gorra per protegir-nos del sol.
Banyador, tovallola i sabates d’aigua

* Els divendres, per anar a la platja, els/les participants que no sàpiguen nadar han de portar
els maniguets.
Totes les coses que els/les participants portin a l’escola d’estiu han d’anar correctament
identificades amb el NOM i COGNOM per evitar pèrdues o confusió amb les coses dels altres
participants.
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Quines activitats farem?
L’escola d’estiu s’organitzarà per grups i per activitats, garantint així que tots els grups tenen
l’espai més adequat per cada activitat.
A continuació presentem un exemple de quadrant setmanal que totes les famílies tindran
disponibles de manera quinzenal a la nostra pàgina web www.dicdrac.net

HORARI

7.00-9.00

9.00–10.00
Jocs
esportius

10.00–11.00
Taller de danses i
cançons

DILLUNS

Matinet

DIMARTS

11.00–11.30

11.30-12.30

Matinet

Jocs
populars

Pati i berenar

Jocs d’aigua

Activitat
temàtica

Pati i berenar

Jocs d’aigua

Ritme i
moviment

Recollida

Servei de
menjador

DIMECRES

Matinet

Iniciació als
esports

Ioga

Pati i berenar

Jocs d’aigua

Activitat
temàtica

Recollida

Servei de
menjador

DIJOUS

Matinet

Taller de manualitats

Pati i berenar
(dia de la fruita)

Jocs d’aigua

Esports
alternatius

Recollida

Servei de
menjador

DIVENDRES

Matinet

Recollida

Servei de
menjador

(dia de la fruita)

SORTIDA A LA PLATJA

12.30-13.30
Conta contes
(grup infantil)

13.30-14.00
Recollida

14.00-16.00
Servei de
menjador

Tots els grups gaudiran d’activitats com:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Activitats i jocs esportius
Iniciació als esports
Jocs d’aigua
Esports individuals i d’equip
Tallers d’expressió corporal
Tallers d’expressió artística i
manualitats
✓ Psicomotricitat per el grup de petits

✓ Jocs populars i cooperatius
✓ Dinàmiques de grup per els grups
de mitjans i grans
✓ Esports alternatius
✓ Tallers de ioga i música
✓ Conta contes i contes motrius per el
grup de petits
✓ I molt més!

Sortides i excursions:
Tots els divendres hem organitzat una sortida a la platja, on els infants podran gaudir de la
natura i d’un espai diferent a on poder dur a terme activitats diferents i divertides. Els divendres
preguem puntualitat, ja que anirem caminant a la platja i volem aprofitar al màxim el dia!
Durant l’estiu també es farà una sortida a un parc aquàtic (un divendres pendent de confirmar
la data) a on els participants de l’escola d’estiu gaudiran d’una jornada refrescant i plena de
diversió.
Horari de les sortides i excursions:
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✓ Sortida a la platja dels divendres: es faran sempre dintre de l’horari de les activitats
regulars de l’escola d’estiu.
✓ Excursió al parc aquàtic: grup de petits farà horari de 9.00h a 15.30h i els grups de
mitjans i grans faran de 9.00h a 17.00h
Totes aquestes sortides (a la platja i al parc aquàtic) no són obligatòries, en cas de que algun/a
participant no vulgui fer la sortida podrà quedar a l’escola d’estiu amb un monitor/a.

I si encara tenim més dubtes?
•
•
•

El telèfon del director de l’escola d’estiu estarà disponible des de el dia 27 de juny, de
dilluns a divendres, de 7.00h a 16.00h.
Tota la informació referent a l’escola d’estiu estarà penjada a la nostra pàgina web
En cas de tenir qualsevol qüestió que necessiti ser resolta abans de dia 27 de juny de
juliol podeu posar-vos en contacte amb DicDrac al correu electrònic
informacion@dicdrac.net

