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DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL

ESPLAI GEPA

AQUEST ESTIU, VIU UN ESTIU
DE PEL·LÍCULA!



Que és l'esplai Gepa?

 

L'esplai GEPA porta funcionant des del novembre del 1986, quan uns
joves de l'Ametlla van decidir obrir un espai al poble per poder fer
activitats els dissabtes a la tarda amb infants, anar de colònies, assistir a
xerrades, fer excursions, anar a  trobades amb altres esplais de
Catalunya, etc.

Des de l’esplai, volem oferir als infants i joves un espai on relacionar-se
entre ells i elles i formar així colla i unitat i adquirir un alt nivell
d’autonomia i creixement personal. Treballem sota la convicció de què
l’esplai és un espai de transformació social essencial per construir una
societat on hi siguin presents els valors que treballem. Creiem en
l'educació en el lleure com una gran oportunitat per acompanyar als
infants en el seu creixement personal i ho fem a partir d'activitats,
sortides, campaments, colònies i molt més.

Les monitores i monitors del Casal som les mateixes que, durant el
curs, participem de forma voluntària a l'esplai a les activitats de cada
dissabte i les colònies.  Tenim entre 19 i 26 anys i la majoria disposem
del títol de monitores o directores de lleure. 



El casal d'estiu GEPA

 

El casal d'estiu GEPA és un casal dinàmic que té com a objectiu donar
als infants un espai sa on gaudir de l'estiu  i fer nous amics i amigues.  
 Busquem, que aquesta resposta estigui basada en una activitat de
lleure real i especialitzada i, sobretot, sustentada en un projecte
educatiu integral i amb molta força.

A partir del joc esperem donar als infants diferents eines per potenciar
la seva creativitat, autonomia, pensament crític i molt més!. 

Inscripcions

El casal d'estiu GEPA està obert a tots els infants participin a l'esplai
durant el curs o no, i que aquest curs hagin fet des de P3 fins a l'ESO. Un
cop es tanquin inscripcions, segons la demanda es construiran els grups
d'edat (respectant sempre les diferències d'edat).

El document d'inscripció el podeu trobar a la pàgina web de l'Esplai, cal
que el signeu i ens l'envieu al mail de l'esplai:
grupesplaigepa@gmail.com o el porteu a l'esplai el dissabte.

A CONSEQÜÈNCIA DELS PROTOCOLS ESTABLERTS RELACIONATS AMB
LA COVID ELS GRUPS HAURAN DE SER MÉS REDUÏT I, PER TANT, 
 AQUEST ANY LES PLACES SERAN MÉS LIMITADES!!! 



Scape room de misteri
Manualitats
Gravació de curts
Tallers de fotografia
I molt més!!!

Aquest any, el centre d'interès del casal serà el cinema. Cada grup
d'edat adaptarà les activitats al grup d'infants. Cada setmana es
tractarà un estil de cinema diferent: Pel·lícules de l'Oest, de misteri, etc.

D'aquesta manera, a partir de cada estil es podran treballar i fer
activitats diferents:

Horari

 

L'horari  tipus que seguirem al casal serà el següent! ( Pot variar per
temes organitzatius, climàtics, de protocol...)

Centre d'interés

SAM: 8h a 9h

MATÍ: 9h a 13h

MENJADOR:13 h a 15h

TARDA: 15 h a 17h

SAT: 17 h a 18h

 De 15h a 15.30h hi ha marge per venir a buscar el vostre fill/a, sempre que s’avisi abans!!!



*S’ha de tenir en compte, que tot i que no anem a la piscina cada dia, els dies
que ens quedem a l’esplai,  es faran jocs d’aigua amb una ruixada general per
a tots els nens/es, perquè puguin anar a dinar ben frescos i poder combatre
millor la calor. Per tant és important que CADA DIA, els nens/es portin
banyador i tovallola, i crema solar.
La tovallola i la crema solar la podeu deixar al casal.

Jocs exteriors
Manualitats
Gravació de curts
Tallers de fotografia
Tallers crítics
Piscina
Jocs d'aigua
Humor Amarillo
Gimcana "guarra"
Excursions setmanals
Taller de samarretes
I molt més!!

Totes les activitats variaran segons el grup d'edat, però en termes
generals les activitats seran les següents:

Activitats



*Els infants podran deixar les coses al casal per no haver-les de portar cada
dia.

Banyador
Tovallola
Crema solar
Esmorzar
Gorra
Xancletes (millor si són lligades)
Roba còmoda
Una bata o samarreta gran (per les manualitats)
Una samarreta blanca (pel taller de samarretes)
Cantimplora 
Mascareta de recanvi

Diners
Maquinetes
Mòbil (si l'han de portar perquè tornen sols a casa caldrà que el
deixin apagat a la motxilla).

Cal que els infants portin cada dia: 

Els infants NO  poden portar al casal:

Que cal portar al casal?



A hores d'ara encara no es coneix quin serà el protocol dels casals
d'estiu. En tot moment el casal aplicarà les mesures decretades pel
departament de salut.  Es prioritzarà en tot moment fer activitats a
l'exterior.

Protocol covid

Més informació?

Si algun dubte no ha estat resolt en aquest dossier podeu contactar

amb nosaltres!.

Ho podeu fer a través del correu electrònic:

grupesplaigepa@gmail.com

O per telèfon i whatsapp: 622839573 (Bruna)

 634436530 (Gemma)


