Sant Feliu de Llobregat – Estiu 2022

DOSSIER INFORMATIU

INFORMACIÓ BÀSICA:

Calendari:

Horari:

1r torn: del 27 de juny a l'1 de juliol

Acolliment matí: de 8 a 9 h

2n torn: del 4 al 8 de juliol

Casal d’Estiu: de 9 a 13:30 h

3r torn: de l'11 al 15 de juliol

Dinar: de 13:30 a 15 h

4t torn: del 18 al 22 de juliol

Acolliment tarda: de 15 a 17 h

5è torn: del 25 al 29 de juliol

Ubicació:

A qui va dirigit?

Ateneu Santfeliuenc

A infants de 6 a 12 anys (Primària)

Vidal i Ribas, 25
Sant Feliu de Llobregat

Es faran grups per edats en funció dels

Es començarà i acabarà l’activitat

infants inscrits en cada torn.

cada dia en aquesta ubicació.

Director:

Centre d’interès / Eix d’animació:

Jordi Muñoz Soler
Contacte:

La cultura popular i tradicional de Sant

info@ateneusantfeliuenc.cat

Feliu de Llobregat

93 685 32 42
638 38 72 33 (urgències)

Trobareu tota la informació sobre el Casal d’Estiu a la secretaria de l’Ateneu, en
persona, trucant, per correu electrònic o a la pàgina web:
ateneusantfeliuenc.cat/casal-estiu
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CRITERIS PEDAGÒGICS DEL CASAL:
Objectius:
•

Cooperar i treballar en equip

•

Adquirir hàbits del quotidià

•

Conèixer i valorar la cultura popular i tradicional local

•

Potenciar el sentiment de pertinença a la ciutat de Sant Feliu

Valors dels Casal:
•

Treball en equip: Des del mateix procés de preparació del Casal es fomenta la
cooperació entre l’equip de monitors per tal de fomentar l’esperit de grup i que
això serveixi d’exemple de cara als infants.

•

Educació mitjançant el joc: Volem que els infants tinguin ganes de venir al Casal
a passar-s’ho bé. Serà a través de jugar i divertir-se que treballarem els objectius
que ens hem marcat.

•

Quotidià: Els hàbits diaris (horaris, higiene, cura del material, ordre, etc.) ens
permeten poder interactuar com a membres de la societat. La puntualitat, cura
de la higiene, entre d’altres, són mostra de respecte cap als demés i cap a un
mateix. Al Casal volem col·laborar amb les famílies a que els infants adquireixin
aquests hàbits.

•

Ecologisme: Al Casal volem ser partícips de la conscienciació en els valors
ecològics mitjançant l’exemple. Procurant generar els menors residus i reutilitzant
o reaprofitant els materials sempre que sigui possible.

•

Integració: Volem ser un Casal on tota família i infant s’hi senti benvingut sigui
quina sigui la seva condició social.

•

Transparència: La comunicació en base a una relació de confiança mútua entre
famílies i equip de monitors ha de ser un dels pilars que possibilitin la millor
experiència possible per part dels infants.

•

Foment del català: El Casal està organitzat per l’Ateneu i aquest, com a membre
del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana de la Generalitat de
Catalunya, contempla dins els seus estatuts el foment de la llengua catalana. És
per això que la llengua vehicular i de comunicació habitual del Casal serà el català.
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PREUS:
Quotes Setmanals:

Acolliment matí

de 8 a 9 h

12 €

Casal d’Estiu

de 9 a 13:30 h

65 €

Casal + Dinar

de 9 a 15 h

100 €

Casal + Dinar + Tarda

de 9 a 17 h

120 €

Acolliment esporàdic matí

4 €/dia

Acolliment esporàdic tarda

7 €/dia

Menjador esporàdic

•

10 €/dia

Els infants i/o pares i mares socis de l’Ateneu tenen un 10% de descompte en
tots els preus

•

Si un mateix infant assisteix a 3 o més torns del casal, s’aplica un 10% de
descompte a tots els preus que li afectin.

•

El 2n fill de la mateixa unitat de convivència també se li aplicarà un 10% de
descompte en tots els preus.

•

Es poden acumular descomptes en els anteriors supòsits fins a un 20%

Si no es pot assistir algun dia no hi haurà un retorn de l’import corresponent, a no ser que sigui per
un llarg període de temps i amb un motiu justificat.

Per tal de realitzar la inscripció, ens caldrà:
•

Carnet de la seguretat social

•

Fotografia de carnet

•

Fitxa d’inscripció complerta

•

Fer el pagament (efectiu a secretaria o enviar comprovant)

INSCRIPCIONS:
A partir del 9 de maig per a famílies sòcies de l’Ateneu Santfeliuenc i a partir del 16 de
maig per al públic en general.
Les inscripcions es poden realitzar presencialment a la secretaria de l’Ateneu o bé per
correu electrònic enviant tota la informació requerida.
El pagament el podreu fer presencial o ingressant l’import corresponent mitjançant
transferència detallant el nom de l’infant en el següent número de compte:
ES97 0081 1604 7600 0100 6011 Un cop fet l’ingrés ens heu de fer arribar una còpia
del comprovant a l’Ateneu o al correu info@ateneusantfeliuenc.cat
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HORARI BASE:
Acolliment matí

de 8 a 9 h

Activitat matí 1

de 9 a 10:30 h

Esmorzar

de 10.30 a 11 h

Activitat matí 2

d’11 a 13.30 h

Dinar

de 13.30 a 15 h

Acolliment tarda

de 15 a 17 h

QUÈ CAL PORTAR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esmorzar
Aigua
Crema solar
Gorra
Muda de recanvi (obligatori pels infants fins a 6 anys)
Samarreta antiga, bata o similar per fer servir quan pintem i fem tallers
Banyador
Tovallola
Xancletes

És recomanable que tot estigui etiquetat amb el nom de l’infant.
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