ESPLAI DE SETEMBRE 2021
PETIT ESTEL – LLAR I EDUCACIÓ INFANTIL
De l’1 al 10 de setembre - Alumnes de P1 a P5

Benvolgudes famílies,
Us donem la benvinguda a l’Esplai de Setembre. Us enviem aquest dossier amb les activitats programades.
Monitors de l’Esplai de la Llar: Mestres de la Llar d’Infants.
Monitors de l’Esplai d’Infantil: Marina Criado (P3), Gerard Lairisa (P4), Bernat Lairisa (P5) i Anna Camarasa (monitora
de piscina).
AVÍS IMPORTANT:
-

Alumnes de P3, P4 i P5: El primer dia cal portar una samarreta blanca marcada amb el nom (l’activitat de
pintar les samarretes es farà els dies 6 i 7 a la tarda).
Tots els alumnes, els dimarts i els dijous, hauran de venir directament a l’Escola Nova i la recollida del migdia
es farà a l’Escola Nova. Els alumnes de menjador els acompanyarem al Petit Estel a les 13h.
Cal portar una ampolleta/cantimplora amb el nom, dins la motxilla cada dia.

CALENDARI D’ACTIVITATS
Activitats dels alumnes de la Llar P1 (matí i tarda)
1BENVINGUDA

2-

3–

- Temps d’adaptació

- Temps d’adaptació

-Temps d’adaptació
-Cançons i contes

-Titelles
-Experimentació amb
farina de pa

6-

7–

8–

9–

- Temps d’adaptació

- Temps d’adaptació

- Temps d’adaptació

- Temps d’adaptació

10 –
Cloenda:
Esmorzar de germanor

-Contes i cançons
-Panera dels tresors

-Joc heurístic

-Música

Actuació de Màgia

Temps d’adaptació i activitats: Al llarg d’aquests dies, els infants s’han d’adaptar als nous espais, als companys, a les mestres, als
nous horaris... Mica en mica, anirem introduint les activitats programades en funció de com vagin assimilant aquests nous canvis;
respectant en tot moment la seva evolució en l’adaptació a l’Escola. Amb la programació de les diverses activitats (contes, cançons,
jocs, titelles, etc) procurarem que els infants puguin gaudir al màxim d’aquest període.

Activitats dels alumnes de la Llar P2 (matí i tarda)
1BENVINGUDA

2-

3–

- Temps d’adaptació

- Temps d’adaptació

-Cançons i contes

-Titelles

-Minimons

10 –
Cloenda:

- Temps d’adaptació

6-

7–

8–

9–

- Temps d’adaptació

- Temps d’adaptació

- Temps d’adaptació

- Temps d’adaptació

-Experimentació amb
iogurt i colorant
alimentari

-Música

- Psicomotricitat gruixuda

- Psicomotricitat fina

Esmorzar de germanor
Actuació de Màgia

Temps d’adaptació i activitats: Al llarg d’aquests dies, els infants s’han d’adaptar als nous espais, als companys, a les mestres, als
nous horaris... Mica en mica, anirem introduint les activitats programades en funció de com vagin assimilant aquests nous canvis;
respectant en tot moment la seva evolució en l’adaptació a l’Escola. Amb la programació de les diverses activitats (contes, cançons,
jocs, titelles, etc) procurarem que els infants puguin gaudir al màxim d’aquest període.

Activitats dels alumnes d’Infantil P3, P4 i P5 (matins)

6Jocs d’aigua

7Piscina a La Nova

Taller de creació de
molinets de vent

Gimcana a La Nova (circuits
i jocs motrius)

1BENVINGUDA

2Piscina a La Nova

3Sortida al Parc de
Vallparadís

- Presentació de grups i
activitats de benvinguda.

Gimcana a La Nova (circuits i
jocs motrius)

- Jocs d’aigua
8Sortida al Parc de Sant
Jordi

9Piscina a La Nova

10 –
Cloenda:

Gimcana a La Nova (circuits i
jocs motrius)

Esmorzar de germanor
Actuació de Màgia

Activitats dels alumnes de P3, P4 i P5 (tardes)

6-

7-

Activitat de pintura:
PINTEM SAMARRETES!
(*El primer dia s’ha de portar

Activitat de pintura:
PINTEM SAMARRETES!
(*El primer dia s’ha de portar

una samarreta blanca).

una samarreta blanca).

1-

2-

3-

Circuit esportiu

Sessió de ioga

Jocs d’aigua

Taller de titelles
8-

Manualitat de collage
9-

Activitats de relaxació
10 –

Jocs d’aigua

Sessió de ioga

Sessió de cinema

Activitats de relaxació

Manualitat de fang

Comiat

AVISOS IMPORTANTS. Cal llegir la normativa que hi ha a continuació.
*Els dies de piscina a La Nova (P3, P4 i P5)
-

20 minuts d'activitats dirigides i 20 minuts més, d'activitats lliures a l'aigua.
Els dies de piscina cal que els nens hagin esmorzat a casa.
Cal que portin el banyador posat de casa.
Cal portar la samarreta de l'equipament o de l’esplai de l'Escola.
Cal portar a la motxilla la gorra de bany, les sabates de goma adaptables, la tovallola, una tovalloleta petita per
als peus i la roba interior per l’hora de vestir-se. Tot marcat amb el nom.

* Sortides al parc
Els nens han de portar el xandall de l’Escola i la crema protectora posada de casa. A la motxilleta han de portar una
ampolla/cantimplora d’aigua i poden portar galleda i pales per jugar.
*Els dies d’esport/gimcanes/psicomotricitat: Els nens han de venir amb vambes i roba còmoda.
*Els dies que fem jocs d’aigua: Els nens han de portar el banyador i la crema protectora posats de casa. També cal
portar una motxilla amb una tovallola, xancletes lligades i la roba interior per l’hora de vestir-se. Tot marcat amb el
nom.

* Festa de comiat: Actuació del Mag i esmorzar de germanor.
Esmorzem a l’Escola: FRUITADA! (No heu de portar esmorzar).

Fins aviat i benvinguts al CURSET DE SETEMBRE 2021!

Autorització Esplai de Setembre (s’ha de retornar signada el primer dia d’Esplai).

Jo, pare, mare o tutor ___________________________________, amb DNI ______________________,
autoritzo al meu fill/a ________________________, del curs _____________, a participar a les sortides que
organitzi l’Escola al llarg de l’Esplai de Setembre de 2021 dins de l’àmbit de Terrassa com també a totes les
activitats que realitzarem a l'Esplai; també la participació a la piscina de l’Escola Nova.
També autoritzo que les dades (nom, cognoms i fotografia del meu fill) apareguin a qualsevol material i
publicació que l’Escola realitzi. Dono també vistiplau per a les primeres atencions del monitor per guarir els
nens.
Data i signatura

Les dades sol·licitades en aquest document seran tractades per l’Escola Petit Estel-La Nova amb la finalitat de gestionar la seva petició. El titular de
les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre
centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer Puig Novell, 18-33, C.P. 08221 de Terrassa.

MOLT BON INICI DE CURS!
Atentament, els Monitors de l’Esplai

