INFORMACIÓ GENERAL
EL CASAL: MISSIÓ PLANETÀRIA
Aquest estiu els nens i nenes d’educació infantil es convertiran en astronautes! La central
espacial CET10 els encarregarà tot un seguit de missions. Hem descobert que els planetes s’han
mogut tots de lloc i s’han barrejat! Els infants tindran cada setmana una missió diferent on
trobaran fites a assolir per tal d’aconseguir endreçar els planetes.

ACTIVITATS
Setmana 1,
1, del 27 de juny al 1 de juliol:
juliol: MISSIÓ DE LA TATSIMA: Què passa si endrecem les
lletres de la paraula “tatsima”, que ens surt “amistat”. Visitaran dos planetes on trobaran les pistes per
descobrir el veritable sentit d’aquesta.
Sortida de matí a la piscina. Sortida de matí a un parc de la ciutat

Setmana 2,
2, del 4 de juliol fins 8 de juliol:
juliol: MISSIÓ DEL TRADICIONARIUS:
TRADICIONARIUS A què jugaven els
nostres pares? I els nostres avis? Quines coses feien abans que ara directament podem comprar
el.laborades? sabeu com es pot construir un objecte de terrissa?
Sortida de tot el dia a Capellades, el.laboració de terrisses. Sortida de matí a la piscina
Setmana 3,
3, de l’11 al 15 de juliol:
juliol: MISSIÓ DELS ITSHAB:
ITSHAB Tornem a tenir un joc: sabeu trobar la
paraula “hàbits”? aquesta setmana treballarem en base als hàbits quotidians que ens fan créixer i ens
ajudaran a ser personetes autònomes.
Sortida de matí a la piscina.

Setmana 4,
4, del 18 al 22 de juliol:
juliol: MISSIÓ DE LA FELICITAT:
FELICITAT Què vol dir ser feliç? Quines coses
ens faran arribar a ser-ho? Què ens agrada més? Què ens agradaria millorar? Tot i ser petits, gaudirem
d’aquest descobriment personal i aconseguirem completar la quarta missió.
Sortida de tot el dia a la Bassa de Sant Oleguer. Sortida de matí a la piscina.

Setmana 5,
5, del 25 al 29 de juliol:
juliol: MISSIÓ VERDA: Què hi ha de color verd a l’espai? Què hi ha de
color verd a la Terra? Si, aquesta setmana els petits marcians d’un dels planetes que volem endreçar ens
ensenyaran com podem tenir cura del nostre Planeta Terra.
Sortida de matí a la piscina. Sortida de matí a un parc de la ciutat.

REUNIÓ INFORMATIVA: 30 DE MARÇ A LES 18:30.
TRAMITACIÓ INSCRIPCIONS:
Per a tramitar la inscripció cal:
1. Omplir el full d’inscripció amb totes les dades personals i assenyalar la forma de pagament.
2. Fer l’ingrés al núm. de compte 2081 0329 43 3300001148 de Caixa Penedès segons modalitat de
pagament.
3. Portar el full d’inscripció i el comprovant d’ingrés del 30 de març al 15 d’abril al despatx de l’AMPA
(Esther Portillo).
4. En cas de pagament fraccionat, portar cada comprovant d’ingrés a CET10 o al coordinador de l’escola.

