1. PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT I OBJECTIUS GENERALS:
Art Estiu es va iniciar l’any 2017 amb l’objectiu de reprendre l’activitat anteriorment
anomenada Taller de les Arts per tal de reunir totes aquelles activitats artístiques que
molts infants ja realitzen durant el curs escolar, potenciant encara més aquestes
disciplines i cercant la part més lúdica de totes elles No hem d’oblidar que els infants es
troben en època de vacances escolars, així que pretenem que sigui una activitat on s’ho
passin bé i alhora complementi la seva formació en aquests àmbits, o despertin el seu
interès per alguna disciplina fins aleshores desconeguda..
El centre d’interès que conduirà tota l’activitat és L’ESCOLA DE MÀGIA D’ART ESTIU i
cada setmana els protagonistes seran personatges relacionats amb aquesta temàtica,
enfocant les diferents activitats al tema central de cada setmana

HORARI BASE DE DILLUNS A DIJOUS:
8:00 - 9:00

Acollida per a les famílies que ho necessitin

9:00 Concentració dels participants al Pati de l’edifici de la Biblioteca (carrer Miracle, 23)
9:30 Inici de la primera activitat (dividits en dos grups segons l’edat):
10:15 Esmorzar
11:00 Inici de la segona activitat (intercanvi dels grups anteriors)
12:15 Juguem // Remullem-nos// Mostra artística// Hem aconseguit el repte!
14:00 Recollida dels participants al Pati de l’edifici de la Biblioteca
HORARI BASE DIVENDRES:
8:00 - 9:00

Acollida per a les famílies que ho necessitin

9:00 Concentració dels participants al Pati de l’edifici de la Biblioteca (carrer Miracle, 23)
9:15 Descobrim Balaguer (excursió)
12:00 Remullem-nos
14:00 Recollida dels participants al Pati de l’edifici de la Biblioteca

EQUIP DE MONITORS:
-

Albert Bonet

- Anna Parial

- Lídia Sampietro

-

Núria Arbós

- Imma Montoliu

- Vinyet Miró

-

Laura Faura

- Antonieta Martínez
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PROGRAMACIÓ DIÀRIA:

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8a9
Rebuda dels participants
9 a 9.30
Em presento

8a9
Rebuda dels participants
9 a 9.30
Jugues amb mi?
Jocs de taula
9.30 a 10.30
9.30 a
M’expresso
10.30
amb el cos
Sóc un
manetes
10.30 a 11.00
Descans/esmorzar
11.00 a
11.00 a
12.00
12.00
Sóc un
M’expresso
manetes
amb el cos

8a9
Rebuda dels participants
9 a 9.30
Jugues amb mi?
Jocs de taula
9.30 a
9.30 a
10.30
10.30
M’expresso
Sóc un
amb el cos
manetes
10.30 a 11.15
Descans/esmorzar
11.15 a 11.35

8a9
Rebuda dels participants
9 a 9.30
Jugues amb mi?
Jocs de taula
9.30 a 10.30
Preparem l’espectacle
final

8a9
Rebuda dels participants

Em preparo per la piscina

Juguem al riu

Canvi d’activitat

11.35 a 11.45
Vaig a buscar el bus

12.15 a 14.00

12.00 a 14

12.30 a 14.00

12.00 a 14

Juguem al riu

Remullem-nos

Ja hem aconseguit
el repte
Espectacle

Remullem-nos

9.30 a 10.15
Descobrim el Centre
d’Interès de la setmana
10.15 a 11.00
Descans/ esmorzar
11.00 a
11.00 a
12.00
12.00
Sóc un
M’expresso
manetes
amb el
cos
Canvi d’activitat
12.15 a
12.15 a
13.15
13.15
M’expresso
Sóc un
amb el cos
manetes
13.15 a 14.00

10.30 a 11.00
Descans/esmorzar
11.00 a 12.30

9.00 a 11.30
Descobrim Balaguer
Cota Zero
Empaitem l’Or
Passegem per la Bultra
Centre Històric
Muralles

Juguem!!

Espais:
ESPAI DE REALITZACIÓ

ACTIVITAT

Sala Polivalent Casal Cívic i Biblioteca Margarida de
Montferrat

-

M’expresso amb el cos
Sóc un manetes
Jocs de Taula
Espectacle

Pati de l’edifici de la Biblioteca

-

Juguem!!
Jugues amb mi? Joc de taula

Llera del riu

-

Juguem al riu

Museu de l’Or

-

Empaitem l’Or

Museu de la Noguera i Espais Històrics, artístics i
monumentals de la ciutat.

-

Descobrim Balaguer

Piscines del Secà de Balaguer

-

Remullem-nos
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2. INSCRIPCIÓ:
-

La inscripció i el pagament es farà a través de la pàgina artestiu.balaguer.cat

-

Un cop l’organització rebi el justificant del pagament, se us enviarà per correu
electrònic la documentació següent: autorització de participació a Art Estiu, fitxa de
salut i autorització de recollida.

-

El 
primer dia que l’infant assisteixi a Art Estiu heu de portar aquesta documentació
degudament signada i adjuntar-hi la fotocòpia del carnet de vacunes i de la tarja de
la seguretat social de l’infant.

3. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
-

Cada dia cal que portin l’esmorzar de casa, una ampolla d’aigua, repel·lent de
mosquits i mocadors de paper en una motxilla/bossa...

-

Cal que vinguin amb roba i calçat còmodes adequats per jugar, ballar i moure’s
amb llibertat.

-

Pel que fa a la salutde l’infant:
-

No es podrà assistir a les estades en cas de:
-

febre (més de 37’5º)

-

brutícia o manca d’higiene

-

conjuntivitis

-

diarrea

-

erupcions i altres malalties de la pell (excepte si duen el paper del
metge indicant que no és contagiosa)

- En cas que algun infant es trobi malament un cop iniciada l’activitat, s’avisarà la
família que el vingui a recollir al telèfon de contacte que ens indiqueu a la
fitxa de salut(és important que estigueu localitzables en aquest telèfon)
- En cas d’accident, si no es localitza a la família, es portarà l’infant directament
al Centre d’Atenció Primària perquè sigui atès
- Els monitors d’Art Estiu no administraran cap tipus de medicació als infants
participants
-

Cal marcar tota la roba i material del/la nen/a.

-

No es poden portar diners, joies ni objectes de valor.

-

Els 
dilluns cal portar una samarreta vella o una bata per deixar-la al casal pels dies
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que utilitzem pintures i es puguin embrutar.
-

-

Dimecres i divendres: activitat a la piscina. Cal portar una bossa amb:
-

xancletes o calçat adequat per la piscina

-

banyador

-

ulleres d’aigua (en cas que n’utilitzin)

-

protecció solar

-

gorra

-

flotador o cinturó de bany en cas que no sàpiguin nedar

Divendres: excursió per Balaguer. Cal portar:
-

calçat còmode per caminar

-

gorra

-

protecció solar

-

la samarreta de les estades (la samarreta es donarà el primer dia de les
estades)

4. MATERIAL NECESSARI:
De cara a la realització d’algunes activitats podeu portar materials de reciclatge com:
-

pots de llet/sucs buits (i nets)

-

tubs de paper higiènic i de cuina

-

ampolles de plàstic

-

taps…

5. NOTES:
Els grups es faran segons franges d’edat properes, però en funció del nombre de
participants inscrits, aquest criteri pot variar, sempre per garantir el bon funcionament de
les estades i la qualitat de les mateixes.
L’organització es reserva el dret de fer els canvis oportuns i necessaris en la programació
per causes justificades.

EN CAS D'URGÈNCIA, SI NECESSITEU CONTACTAR AMB ELS RESPONSABLES
D'ART ESTIU, PODEU TRUCAR ALTELÈFON 973 44 66 06 o al 973 44 34 10
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