COLÒNIES ANNA MARIA JANER
CASAL D’ESTIU CERVERA 2017
09/05/17
Benvolguda família,
Durant el curs hem anat presentant el Casal d’Estiu de Cervera als vostres fills/es: un espai de
lleure i de creativitat on els infants poden descobrir i desenvolupar les seves potencialitats.
És totalment gratuït per als infants que hi participen. Al casal hi participen voluntaris de la
mateixa ciutat de Cervera i alumnes dels nostres centres educatius, especialment els integrants
dels Grups AMJ, per fer una tasca de monitoratge voluntari.
Molts de vosaltres ens heu mostrat el vostre interès per participar-hi.
Us convoquem a la reunió informativa que es realitzarà el proper 16 de maig de 2017 a les
17:15h a la biblioteca del col·legi.

Per preveure l’assistència us demanem que retorneu la butlleta a recepció abans del dia 16 de
maig.
Atentament,
Annabel García Martínez
Cap de Pastoral

BUTLLETA D’ASSISTÈNCIA
EN/NA..........................................................................................pare/mare/tutor/a de
l’alumne/a.....................................................................................que cursa................
estic assabentat de la reunió informativa del Casal d’Estiu de Cervera el proper 16 de maig
a les 17:15 h a la biblioteca del centre.
Hi assistirem? SÍ

NO

(Marqueu amb una X l'opció triada.)

Retorneu la butlleta a recepció abans del dia 16 de maig.
Lleida, 9 de maig de 2017

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140
E-mail: secretaria@safalleida.com
www.safalleida.com

Signatura del pare/mare/tutor/a
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CASAL D’ESTIU CERVERA 2017
PRESENTACIÓ DEL CASAL D’ESTIU
Un Casal d’estiu esdevé un espai de lleure i de creativitat on els infants poden descobrir i
desenvolupar les seves potencialitats.
Conscients d’aquesta realitat, les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell -Colònies Mare Janer-,
presents a Cervera en dues comunitats (Residència Mare Janer i Residència Sagrada Família) i amb
més de 150 anys d’experiència en el món educatiu, ens embarquem en l’aventura d’organitzar i de
realitzar aquest casal, totalment gratuït pels infants que hi participen, ajudades per voluntaris de la
mateixa ciutat de Cervera i d’alumnes dels nostres centres educatius.

OBJECTIUS
•

Divertir-se i gaudir dels temps lliure durant les vacances escolars.

•

Afavorir i potenciar l’autonomia personal i el desenvolupament integral dels infants.

•

Fomentar l’esperit de grup i el treball en equip.

•

Promoure la cohesió social respectant la interculturalitat, fent ús de la llengua catalana en un
marc multilingüe.

•

Assolir els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene característics de cada edat.

•

Desenvolupar les habilitats motrius, manipulatives i sensorials.

•

Descobrir i desenvolupar les pròpies capacitats.

•

Potenciar actituds positives envers els companys.

•

Tenir consciència dels valors universals, potenciant-ne la vivència.

•

Implicar els infants en la conservació del medi natural i urbà, fomentant l’ecologia, el
reciclatge, la reutilització de recursos i el respecte per l’entorn i medi ambient.

•

Afavorir l’aprenentatge de coneixements a través de l’experimentació.

UN PROJECTE QUE NECESSITA ELS VOLUNTARIS
En aquest marc, convidem els alumnes de les nostres escoles, especialment als integrants dels
Grups AMJ, a fer una tasca de monitoratge voluntari. Aquesta vol ser una experiència enriquidora i

COLÒNIES ANNA MARIA JANER
motivadora, a la vegada que educativa , la qual requereix el compromís i la responsabilitat dels
joves, la tasca dels quals esdevé imprescindible.

ASPECTES IMPORTANTS PELS VOLUNTARIS DEL CASAL
ACTITUDS, VALORS I NORMES
Donat que els voluntaris viuran en la mateixa casa de colònies en què es desenvolupa el Casal
d’Estiu, hi ha una sèrie de qüestions i normes que ajudaran a crear un bon ambient de companyonia i
convivència que cal tenir en compte i que propiciaran el sentir-se responsable del propi temps i
pertinences i a aprendre a conviure amb els altres. Cal destacar com a fites a assolir:
-

Desenvolupar actituds de servei, generositat, esforç i disponibilitat.

-

Col·laborar en el funcionament del propi casal i de la casa (parar i desparar taula, fer-se
l’habitació, etcètera)

-

Respectar els horaris de la casa (hores de dormir, d’aixecar-se, temps de lleure, etcètera).

D’altra banda, també ens agradaria fer menció a la vestimenta: es demana que sigui adequada i
senzilla. Els infants que assisteixen al Casal no disposen d’un vestuari tan bo i assortit com el nostre i,
a més, cal vigilar amb escots, tirants, pantalons massa curts...
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CASAL D’ESTIU CERVERA 2017
INSCRIPCIÓ AL CASAL DE CERVERA - VOLUNTARIS
NOM I COGNOMS: .................................................................................................................
ESCOLA DE PROCEDÈNCIA: ................................................................................................
DADES DE CONTACTE:
-

DNI.........................

-

EMAIL.............................................................................................................................

-

ADREÇA:..........................................................................................................................

-

TELÈFONS (voluntari i responsables):
VOLUNTARI...................................................................
PARE ...................................................................
MARE...................................................................

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA (a omplir pels pares)
En/Na ........................................................................... amb D.N.I

...................................

autoritza el seu fill/a .......................................................................... a participar com a
monitor voluntari al Casal d’Estiu organitzat per les Germanes de la Sagrada
Família d'Urgell –Colònies Mare Janer- del 1O al 21 de juliol de 2017 a Cervera.
_____________________ de __________ de 2017
Signatura del pare/mare o tutor/a
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DADES DEL VOLUNTARI
1R. COGNOM

2N. COGNOM

NOM

EDAT

PARTICIPARÀ EN LES SEGÜENTS DATES
(Marqueu amb una X)

SETMANA DEL 10 AL 14 DE JULIOL
SETMANA DEL 17 AL 21 DE JULIOL

A TENIR EN COMPTE PER ALS ÀPATS
AL·LÈRGIES
INTOLERÀNCIES
ALIMENTS QUE NO
POT MENJAR
OBSERVACIONS

ALTRES CONSIDERACIONS

