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Benvolgut amic/amiga:
Per divuitè any consecutiu celebrarem el campus d’estiu Regina Carmeli. Enguany us
proposem a més de la setmana de juny i les quatre de juliol, també els sis primers dies laborables de
setembre, per aquelles famílies que ho puguin necessitar.
En primer lloc, volem saludar-vos i també agrair-vos la vostra participació. Estem molt
il·lusionats amb la posada en marxa d’aquest setzè campus i ja fa temps que estem treballant perquè
tot surti a la perfecció. Hem preparat noves i variades activitats lúdiques, esportives i culturals perquè
gaudiu i aprengueu jugant amb els vostres companys/es i perquè aquest estiu sigui el més divertit i
educatiu possible.
Com a novetat, enguany cada setmana oferirem una temàtica o fil conductor “els dibuixos
animats”, que anirem variant a cada setmana de campus: Clàssics de Disney, Musicals, Super herois,
Animals Animats, Aventures Intrèpides, Còmics.
Els coordinadors/es i monitors/es desitgem aviat estar amb vosaltres. Rebeu una cordial salutació de
tots nosaltres.
A continuació, hem elaborat una llista del material indispensable que caldrà que porteu durant
el campus, així com també us mostrem els horaris, uns consells a tenir en compte i la normativa
interna d’enguany.

MATERIAL NECESSARI A PORTAR CADA DIA

MATERIAL QUE REBRÀS DEL CAMPUS
-2 SAMARRETES (una Blanca i una Groga)
- Un pantalonet curt vermell.
- Una gorreta per protegir-nos del sol.

Cal que cada dia del campus vingueu de casa uniformats amb aquesta roba.
Dilluns, Dimecres i Divendres, tothom portarà la samarreta groga.
Dimarts i Dijous la samarreta blanca. Sempre que puguis duu els pantalonets del
campus.

ALTRE MATERIAL QUE CAL QUE PORTIS CADA DIA
CALÇAT ESPORTIU
PANTALONETS CURTS D’ESPORT
MATERIAL PER LES ACTIVITATS AMB AIGUA:
*BANYADOR
*TOVALLOLA

TOT MARCAT
AMB EL NOM I
COGNOM
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*XANCLETES
*CASQUET DE BANY i PEÜCS PER LA PISCINA
*BOMBOLLETA, MANGUITOS O SIMILAR (els més xics, amb poca autonomia
a l’aigua). (Els guardarem a l’escola fins que finalitzi el campus). Marcat amb el
nom.
*ROBA DE RECANVI (a criteri dels pares, si ho creieu convenient):
-SAMARRETA, PANTALONS CURTS I MITJONS.

ALGUNS CONSELLS A TENIR EN COMPTE

-És aconsellable i convenient que us poseu protecció solar cada dia abans de
venir a l’escola. Recomanem un FPS mínim de 20. Si algú ho creu convenient pot portar
la protecció a la bossa i informar al monitor per posteriors aplicacions.
-És molt important que us marqueu tota la vostra roba amb el nom.
-Cal respectar els horaris d’entrada i sortida de cada dia. Si algú preveu que
algun dia el seu fill/a ha de sortir abans o arribar després de l’horari establert que ho
comuniqui al personal de l’organització amb antelació.
- Cal venir esmorzats de casa. Preferiblement s’aconsella prendre aliments rics
en hidrats de carboni i fàcilment digeribles (galetes, pa, cereals, melmelades, etc.).
L’hora d’esmorzar a l’escola serà durant l’esbarjo a les 10’30h. aprox. Podeu
portar l’entrepà o similar de casa.
-Els nens/es han de venir ja ben hidratats de casa, preferiblement sucs i aigua.
Tot i això, durant tot el matí hi hauran aturades per beure aigua a les fonts de l’escola.
-Com en edicions anteriors, disposarem de vàries piscines al pati de l’escola, és
convenient (sobretot pels més menuts) portar “manguitos” i sempre casquet de bany.
-Per qualsevol cosa puntual podeu comentar-ho a les 9h. al coordinador/a de la
setmana que us rebrà a la porta d’entrada al pavelló.
***Nota important: Cal que tothom porti les autoritzacions signades així com la foto de carnet, la
fotocòpia de llibre de vacunes, targeta sanitària i les observacions personals que cregui
necessàries.

HORARIS

* Cada dia:
-8h: Acollida (opcional). Entrada per la porta principal de l’escola.
-9h: Arribada a l’escola. (entrada pel Pavelló)
-14h: Sortida. (Petits fins a 2n: Per la porta principal de l’escola).
(Mitjans i Grans a partir de 3r: Per la porta del pati).
(Campus de bàsquet: Per la porta exterior del pavelló).
-14h-16h. Servei de menjador.(Sortida per la porta del pati de l’escola).
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*Sortides

i Activitats previstes:

Sortides del grup de petits:
-Bosc Ca n’Oriol: Jocs Infantils de Camp i Bosc 1ª JULIOL
-Parc de Catalunya: Trenet en miniatura (Sabadell) 2ªJULIOL.
-Cosmocaixa: El porquet que volia veure el món des de dalt. 3ª de JULIOL.
-Piscina Duet Sports SETEMBRE.
Activitats a l’escola del grup de petits:
- Provem el Hip Hop. JUNY
- Taller de Ioga 1ªJULIOL
- Taller de cuina cookies 2ª JULIOL
- Taller de disfresses superherois / heroïnes 2ª JULIOL
- Taller de Judo i activitats de lluita: 3ª JULIOL
- Animació Infantil amb música i espectacle clown 3ª i 4ª JULIOL
- Ludoteca i Inflables a l’escola. 4ª DE JULIOL
- Festa de l’Escuma i Taller de cars ecològics. 4ª DE JULIOL
- Ecojoc de l’Oca (Inforesidus Rubí) SETEMBRE
- Petit Refrigeri amb Crispetes i beguda: El darrer dia de cada setmana de campus.
Sortides del grup de mitjans i grans:
- Piscines Salades del Bosc Tancat (Cerdanyola) 1ªJULIOL
- Museu del Castell de Rubí. L’Època Medieval. 2ª de JULIOL.
- Taller Orientació i jocs de pistes (al Castell de Rubí). 2ª JULIOL
- Sortida al Salting (Llits elàstics) Sabadell.3ª JULIOL
- Illa Fantasia. 4ª DE JULIOL
- Activitats al Medi Natural, Rocòdrom, Nòrdik Walking, Slakline i Tir amb Arc (La Llana). 4ª de
JULIOL
- Piscina Duet Sports: SETEMBRE
- Sortida al Parc de Torre de la Llebre SETEMBRE.
Activitats a l’escola del grup de mitjans i grans:
- Provem el Hip Hop. JUNY
- Provem el Ioga. 1ª JULIOL
- Taller de construcció de titelles i disfressa superheroi/heroïna : 2a JULIOL.
- Taller de Judo i activitats de Lluita: 3ª JULIOL
- Nit al campus… (bany nocturne) 3ª de JULIOL
- Masterclass d’Escacs (Rubinenca) i Torneig de Tennis taula. 4ª JULIOL
- Taller sobre rodes: Skate, patinets i patins. 4a JULIOL
- Tecnologia: Robòtica Aèria (Drons). 4ª DE JULIOL
- Provem esports alternatius: Spikeball, Rosquilla i Spiribol 4ª JULIOL.
- Ecojoc de l’Oca (Inforesidus Rubí) SETEMBRE
- Petit Refrigeri amb Crispetes i beguda: El darrer dia de cada setmana de campus.
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SETMANES TEMÀTIQUES
•

SETMANA 1 (JUNY): CLÀSSICS DE DISNEY

•

SETMANA 2 (1ªJULIOL): MUSICALS

•

SETMANA 3 (2ªJULIOL): SUPER HEROIS

•

SETMANA 4 (3ªJULIOL): ANIMALS ANIMATS

•

SETMANA 5 (4ªJULIOL): AVENTURES INTRÈPIDES

•

SETMANA 6 (SETEMBRE): CÒMICS

INTRODUCTION

ACTIVITIES IN ENGLISH

Welcome to our Enlgish Experience. Our summer camp has a main objective: help our toddlers and juniors learn English in a different and fun
way.
Every English week the instructor-teacher will be given a weekly teacher’s guide, in which you can find all the material, resources (websites,
links, songs, etc.) and specific explanation on how to carry ouyt the sessions successfully and according to our methodology.
GROUP’S ORGANISATION
Students are divided into three groups taking into accout age and maturity.
Group 1: 3 – 6 years old. Pre-junior to Junior starter (Infant Education).
Group 2: 7 to 9 years old. Junior elementary.
Group 3: 10 to 12 years old. Pre-intermediate to Intermediate.
SUMMER CAMP TOPIC
This year the English Weeks of the Summer Camp will aim to a specific goal: get students to practise their listening and speaking skills in
English.
Instead of doing dense grammar activities, our children will take part in fun workshops, which will be related to the main topic of the main
Camp’s current week. This way, they will never feel they are doing extra work; they’ll just participate in different activities every day, some of
which being developed in English.
Throughout the two weeks, children will have the opportunity to develop and improve their English skills in different areas: Arts & Crafts,
Sports, Dances, English Recipes and Cooking, etc.
INTRODUCCIÓ
Benvinguts a la nostra English Experience. El nostre Casal d’Estiu té com a principal objectiu per als nostres infants i joves aprendre anglès
de manera diferent i divertida.
Cada setmana el monitor tindrà una guia en la qual podrà trobar tot el material i recursos (pàgines web, cançons, etc.), així com una explicació
per ajudar-lo a desenvolupar les sessions d’acord amb la nostra metodologia.
ORGANITZACIÓ DELS GRUPS
Els alumnes es dividiran en 3 grups, en funció de la seva edat i etapa de maduresa.
Grup 1: de 3 a 6 anys. Nivell de Pre-Junior fins a Junior Starter (Educació Infantil).
Grup 2: de 7 a 9 anys. Nivell Junior Elementary (Educació Primària).
Grup 3: de 10 a 12 anys. Nivell de Pre-Intermediate a Intermediate (Educació Primària i Secundària).
TEMÀTICA DEL CASAL
Aquest any, el nostre Casal d’Estiu en Anglès té un objectiu molt clar i definit: proporcionar als nens i nenes un espai per practicar i millorar les
seves habilitats de comprensió i parla en la llengua anglesa.
En comptes de fer-ho mitjançant activitats de gramàtica, els infants participaran en divertits tallers, els quals correspondran amb la temàtica
general d’aquella setmana del Campus principal. D’aquesta manera, no tindran la sensació d’estar fent una feina “extra”, sinó que,
simplement, participaran en diferents activitats i dinàmiques, algunes de les quals es desenvoluparan en la llengua anglesa.
Al llarg de les dues setmanes, els nens tindran, doncs, la oportunitat de desenvolupar i millorar les seves habilitats en la llengua anglesa a
través de diverses àrees: tallers manuals, esports, danses, receptes i cuina anglesa, etc.
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*Campus de Tecnificació de Gimnàstica Esportiva: Es durà a terme durant les quatre
setmanes de juliol i es complementaran continguts de gimnàstica artística amb una
iniciació a la gimnàstica rítmica, la gimnàstica estètica, l’acro-dance i el minitramp.
Altres continguts: concursos de disfresses, concursos de mascares, karaoke, steps,
zumba, coreografies amb teles, cinema i excursions. Volem afegir també activitats amb
anglès relacionades amb la gimnàstica.
Coordinació a càrrec de la directora tècnica de l’escola: Isabel Riba.
*Campus de Tecnificació de Bàsquet: Es durà a terme durant les tres primeres
setmanes de juliol.
Es treballaran els fonaments bàsics del bàsquet, els conceptes des de l’1x1 al 5x5 i les
transicions. Volem afegir també altres activitats i tallers relacionades amb el bàsquet:
clínic, joc per conceptes, tornejos i sortides.
Coordinació a càrrec del director tècnic de l’escola: Joan Teixidó.

* IMPORTANT! Cada setmana es lliurarà als infants una circular amb els dies i els
indrets de les sortida. Caldrà que els pares la signin i que els nens/es la portin a escola el
dia següent, autoritzant així la participació del seu fill/a.

Altre documentació necessària: fotocòpia TSI i llibre de vacunes, una foto de carnet, full
d’autorització signat (cal haver-ho lliurat a secretaria abans d’iniciar el campus).

NORMATIVA INTERNA
Pel bon funcionament del Campus i en benefici de tots els seus participants, caldrà ser el màxim
de respectuós amb l’organització.
1.- Cal ser puntual sempre, en tot el programa.
2.- Cal respectar els monitors i als altres companys.
3.- Cal seguir les instruccions dels monitors en totes les activitats.
4.- Cal col·laborar en la preparació i recollida de les activitats.
5.- Cal respectar el material i les instal·lacions.
L’organització es reserva el dret d’excloure a aquell o aquells participants que no compleixin amb
les normes anteriors.
PENJAREM FOTOS I EL MENÚ DE CADA DIA DE CAMPUS A LA WEB DE L’ESCOLA
I TAMBÉ AL FACEBOOK I INSTAGRAM DE L’ESCOLA.

www.reginacarmeli.com

