INDRA i el llibre de les
fórmules màgiques

50 anys treballant
per a les escoles
Des de 1968
Flexibilitat, qualitat i proximitat

A Campos Estela mantenim l'esperit familiar, amb la segona
generació al capdavant, i comptem amb un gran equip de
professionals amb àmplia experiència en pedagogia,
lleure educatiu, cuina i seguretat alimentària.
Entenem l’estiu com un moment de lleure educatiu important en
la vida dels nens i nenes. És per això que l’aprofitem per
proposar experiències que siguin font de diversió,

convivència i aprenentatge. Potenciem les habilitats de cada
infant, ajustem el ritme del campus d’estiu i gaudim plegats
d’aventures que no oblidaran.

Les oportunitats
educatives són
essencials per
al camí de
desenvolupament
personal.

DIVERSIÓ I CONFIANÇA
Aventures per als infants
Tranquil·litat per a les
famílies
Una proposta de lleure emocionant i divertida per a nenes i nens, amb
contingut pedagògic de qualitat i un equip professional i de confiança.
Conciliació

Una eina per
facilitar la
conciliació
professional i
familiar amb
propostes
lúdiques i
educatives en
temps de
vacances
escolars

Flexibilitat

Múltiples
possibilitats que
s’ajusten al
ritme de cada
família: opció
d’acollida
matinal, casal
en horari de
matí o de matí i
tarda amb dinar
inclòs

Diversió
temàtica

Proposta
educativa

Experiència

Un eix temàtic
guia cada
sortida, activitat,
excursió,
gimcana, jocs
d’aigua i taller i
dona sentit a
l’aventura
d’estiu viscuda
pels infants

L’equip de
lleure segueix
la dinàmica
del campus i
copsa el ritme
dels infants
per a una
millor
adaptació de
les activitats

Professionals
qualificats amb
formació
específica en
lleure educatiu
per dur a terme
totes les
activitats que
formen part del
campus

Cuina
saludable

Servei de
menjador amb
menú equilibrat,
divertit, aliments
frescs cuinats al
dia i possibilitat
d’organitzar
dinars especials
i tallers

INDRA I EL LLIBRE DE LES FÓRMULES
MÀGIQUES
L’estiu és un moment educatiu diferent i important en la vida dels nostres infants. És per això que
l’hem d’aprofitar per oferir-los noves experiències d’una manera molt lúdica. Aquest estiu, des de

campos estela volem proposar als nens i nenes de l’ESCOLA SANT JORDI un viatge en l’espai i
en el temps.... Fins a l’índia!!
Us oferim un estiu ple d’activitats per treballar les emocions. Per això al llarg de les 5 setmanes
que dura el casal descobrirem els secrets de les emocions que ens genera tot allò que vivim tot
gaudint de mil aventures a la TERRA DELS MIL I UN COLORS.

OBJECTIUS EDUCATIUS
Aprendre a fer
• Exercitar la creativitat pròpia i entendre la
diferència respecte els altres.
• Respectar l’entorn, els espais i el
material.
• Obtenir recursos per solucionar

• diferents situacions.

Aprendre a viure junts
• Gaudir del temps lliure en un clima d’ordre,
respecte mutu i convivència.

• Compartir i ajudar els altres
en els diferents tasques.
• Ser capaços de prendre
decisions consensuades
amb el grup.

Aprendre a conèixer
• Descobrir i entendre algunes
de les tradicions i costums de l’Índia i com han
arribat avui a la nostra cultura.

• Conèixer més dels esports més comuns i
descobrir-ne de nous.

Aprendre a ser
• Reconèixer i gestionar les pròpies emocions
en pro del benestar propi i comú.
• Potenciar l’autonomia personal i obtenir

recursos per fer servir el temps lliure de
manera independent i positiva.

MITJANS EDUCATIUS
CONTEXTUALITZACIÓ
Abans de començar a treballar, considerem vital emmarcar el que serà la nostra actuació en el
centre. És per això, que els objectius, metodologia i organització del casal es farà en base a
d’ideari i la normativa de l’escola.

EQUIP
Els educadors del casal seran monitors del nostre equip, coneixedors del projecte de l’escola i del
nostre mètode de treball. Es donarà prioritat als monitors que tinguin el títol de monitor de lleure, tal
i com demana el decret que regula les activitats d’estiu.

Els educadors aniran uniformats com a signe distintiu de l’equip respecte persones alienes al servei

NORMATIVA
Les activitats de vacances estan legislades aquest estiu pel Decret 267/2016 “de les activitats
d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys”. Campos Estela es compromet a
organitzar el casal d’estiu segons la normativa esmentada.

PROGRAMACIÓ DEL CASAL DE LLEURE
L’eix d’animació és la temàtica que ens guia al llarg de tot el casal i ens ajuda a
treballar tots els objectius i a programar les activitats de manera coherent.
En aquest projecte ens hem plantejat reforçar les habilitats de l’aprenentatge al llarg
de la vida, com la comunicació, creativitat, pensament crític, curiositat, reflexió i els
valors, d’una manera divertida i lúdica. Aquesta estiu volem més que mai que els

infants siguin els protagonistes de Casal i ho hem fet titulant el casal …

INDRA I EL LLIBRE DE LES FÓRMULES MÀGIQUES
El llibre de les fórmules màgiques és l’exemplar màgic que
conté les receptes de les emocions i sentiments que viuen
totes les persones. Indra, és el nom de la guardiana d’aquest
llibre, i ella és l’encarregada per vetllar que aquestes
emocions flueixin arreu del món.
Tot va bé, fins que de sobte el llibre desapareix i les persones
comencen a no sentir ni viure aquests sentiments….
Nosaltres, nens i nenes del Casal a l’escola Sant Jordi,
serem els encarregats d’ajudar a Indra a trobar els fulls
perduts per tal de tornar a confeccionar el llibre de les

fórmules màgiques i que arreu del món les persones puguin
tornar a viure i sentir les emocions. De passada viatjarem per
l’INDIA, experimentarem amb materials naturals, espècies,
ballarem Bollywood, farem bajuband (polseres), ioga,
mandales i mil coses més!!!
Cada setmana la nostra història passarà per un nou repte i
viatjarem per l’Espai i el temps a l’INDIA per aconseguir el
nostre repte.
· 1a setm. NAMASTÉ. Coneixem Indra, en explica el repte
i viatgem al passat llunyà; les coves rupestres de
Vishvakarma.
· 2a setm. De costa a costa… tenim una pista al temple de
Suria… El Sol ens dóna vida i ens ajudarà en el nostre
repte.
· 3a setm. Els rius ens mostren el camí… anem al sud i al
riu Kaveri visitem la illa Sri Rangam i, de camí, vivim el
festival de flors de Onam.
· 4a setm. Ja tenim part de les pistes… ens falta la zona
nord… trobarem la pista final al Taj Majal?
O serà al temple del Loto??
· 5a setm. Ens retrobem a Bombay.
Ja ho tenim tot!! Celebrem-ho amb
una Festa Holi !!!!!

HORARIS I ESPAIS
ESPAIS
Els espais que farem servir són alguns dels interiors i patis de l’escola Sant Jordi,

que repartirem entre els diferents grups. També farem ús dels espais que tenim
al barri (Parc Montserrat, Parc Oscar Iñiguez…)
HORARIS
L’horari del casal serà de 09:00 a 13:00.
Els serveis optatius seran:
Bon dia de 08:00 a 09:00 hores
Menjador de 13:00 a 15:00 hores
Tarda de 15:00 a 16:30 hores
Els dies de sortida, en funció de la llunyania,
és possible que l’horari sigui de 9:00 a
16:30 h per a tothom. En aquest cas us
avisarem sempre amb antelació.

PREUS I DESCOMPTES
DATES
27 de juny al 29 de juliol

CONDICIONS
Ràtio segons decret 267/2016
Gestió COVID
En cas de restriccions, les

HORARIS I PREUS per SETMANA
- Casal Matí (9 a 13h)
50,00 €
- Casal + Menjador (9 a 15h)
95,00 €
- Casal tot el dia (amb menjador) (9 a 16,30h) 110,00 €
- Acollida matinal (8 a 9)
10,00 €
- Acollida esporàdic
- Menjador esporàdic

4,00 €/ dia
9,50 €/ dia

DESCOMPTES
- 5% apuntats a tot el casal des de la preinscripció
- 5% 3er germà apuntat al casal
Els descomptes no són acumulables entre sí
MINIM INSCRIPCIONS 20 nens per al casal i 10 per
als serveis complementaris

activitats de piscina, en família,
sortides en autocar...
s’adaptaran a les restriccions
en vigor.

QUÈ INCLOU EL PREU
ALGUNES ACTIVITATS DEL CASAL ES
FARÀN EN ANGLÈS
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES:
- Sortida setmanal (setmanes 2 a 5)
- NIT DE BIVAC (data a determinar) ; 10,00 €
suplement.
- FESTA HOLI final (en família si es pot)
- Samarreta

