SORTIDES ESCOLARS I MINI COL·LÒNIES
CASAL DE FORA VILA

2017-2018

El Casal de Fora Vila presenta un any més el nostre projecte dirigit a les escoles
durant el termini FEBRER del 2018 al JUNY del 2018.

Justificació del projecte:
Aconseguir un petit somni. Crear dins el Casal un món dedicat als nins, un món ple
de natura, d' animals, de màgia i de llibertat on tot pot esser possible amb
entusiasme i voluntat.
Il·lusió, on l'educació emocional sigui la nostra eina per educar, on la convivència
sigui una experiència positiva que ens quedarà per sempre i on el contacte amb la
natura i els animals ens aporti salut física i mental.
Un lloc ple d'energia positiva on tothom es trobi bé, amb els altres i en sí mateix.

Breu descripció del lloc on es desenvolupa l’activitat:
CASAL DE FORAVILA, disseminat polígon I- parcel.la 155
L’accés principal és per la carretera vella Palma-Sineu, en el kilòmetre 27,600, trobem
un desviament senyalitzat “granja escola”. Aproximadament a uns 300 metres es
troba una barrera negre amb una indicació amb el nom de la finca Son Joan Jaume i
el logotip del casal.

Els nostres objectius:
• Fomentar l’ús profitós del temps lliure dels infants.
• Desenvolupar la maduresa i l’autonomia personal.
• Potenciar les relacions personals.
• Fomentar la participació.
• Desenvolupar la creativitat i la imaginació.
• Fomentar l’esperit crític i constructiu.
• Treballar actituds i conductes de la vida quotidiana.
• Descobrir i experimentar l’entorn més proper.
• Potenciar el contacte directa i despertar una actitud de respecte a la natura.
• Fomentar la millora del medi ambient.
• Aconseguir que totes les persones gaudeixin, d’acord amb les seves
possibilitats, del moviment i acció com a mitjà d’integració.

US OFERIM:
Excursions:
- Visita guiada amb monitors del Casal per viure i conviure a fora vila.
- Tenir cura de tots els animals de la granja .
- Conèixer els diferents arbres fruitals de la nostra finca.
- Circuit d’aventura: rocòdroms i cintes d’equilibri situat a la nostra garriga.
- Clastra on poder gaudir de temps lliure on jugar , berenar etc...
- El tercer trimestre si el temps ho permet piscina (monitor socorrista)

El preu de la visita escolar serà de 5,50 € per infant.
Mínim uns 40 nins/es.
Si son grups petits tindran opció a venir si es junten amb un altre escola.
(aquesta mesura s’ha feta per poder cobrir les despeses dels monitors).

MINI-COLÒNIES:

- Animar a que els nins i nines experimentin i gaudeixin d’ una nit d’acampada,
dormint en tendes a l’aire lliure.

1er Dia
10:00

Arribada, benvinguda i berenar(cada nin dur el seu berenar)

11:00

Presentació. Dinàmiques de grup. Distribució per grups.

11:15

Descoberta de l’entorn, presa de contacte i donar de menjar als animals
Si dona temps circuit d’aventura piscina.

14:00

Rentar mans -Dinar ( Cada nin duria el seu dinar)

15:30

Temps lliure

16:00

Muntatge de tendes i distribució per tendes dels participants.

17:30

berenar horabaixa ( Cada nin duria el seu berenar)

18:00

Gincana o Jocs

20:00

Sopar-catering (El casal amb catering prepara sopar)

22:00

Vetllada

24:00

silencio

2n Dia
8:00

Bon dia . Preparació motxil.les

9:00

Berenar (El casal prepara berenar dels nins)

10:00

Desmuntar les tendes. Alimentar els animals

11:30

Berenar ( El Casal el proporciona juntament catering)

12:00

Aventura - piscina

14:00

Adeu - sortida.

- La temporització pot variar segons les edats dels participants.
- Higiene: Els mestres son els que ens han de dir si el primer dia abans de
sopar volen que els infants es dutxin per poder fer la programació.

Les nostres instal·lacions:
- Banys i vestuari amb dutxes
- Bany per a minusválidos
- Porxades cobertes en cas de mal temps
- Clastra per a poder jugar
- Garriga
- Zones d’animals diverses

El preu de la mini colònia es de 35 € per nin/a.

Per més informació:
- Correu electrònic: salada_hc@hotmail.com
- Web: www.casaldeforavila.com
- Facebook: www.facebook.com/casaldeforavila
- Telèfon: 650 741 899 ( Sara )

