La Sala d’Estiu 2018
INSCRIPCIONS
El període d’inscripcions estarà obert del 22 de maig al 7 de juny i les places seran adjudicades per
ordre d’inscripció. Les inscripcions són per setmanes, i s’especificarà a la Fulla d’inscripció.
IMPORTANT! Per tal de poder inscriure’s cal entregar:
•

Fulla d’inscripció de La Sala d’Estiu omplerta.

•

Fotocopia del DNI del/a jove (per davant i darrere).

•

Fotocopia Targeta de Seguretat Social del/a jove.

•

Cost: 10 euros per setmana inscrita.

Des de La Sala Garcilaso, com cada any, amb l’arribada de l’estiu hem planejat La Sala d’Estiu 2018, que
són quatre setmanes durant les quals les joves que vulguin podran venir i gaudir de les nostres activitats.
Cada dia es realitzarà una activitat ludico-pedagógica diferent, amb l’objectiu de compartir i gaudir
conjuntament del nostre temps d’oci amb altres joves.
Cada setmana té un cost de 10€ i podeu venir tantes setmanes com vulgueu i en l’ordre que vulgueu. Per
exemple, algú pot voler venir només la primera setmana; algú altre, la primera i la tercera; un altre
només l’última... Tant se val! Aquí estarem, aprofitant la calor i el bon temps i passant-nos-ho d’allò més
bé!
L’horari de La Sala d’Estiu serà de dilluns a divendres de 10h a 13h, excepte els dimecres que serà de
10h a 18h.
A continuació, passem a explicar en què consistirà cada activitat:
Jocs de coneixença – Dilluns. Com que molt probablement les joves que vinguin a La Sala d’Estiu no
seran les mateixes cada setmana, els dilluns els dedicarem a fer jocs de coneixença per saber qui som,
guanyar confiança entre nosaltres, conèixer-nos i començar amb bon peu. Podran ser des de dinàmiques
per recordar els nostres noms fins a jocs com el mocador o el pitxi.
Jocs d’aigua – Dimarts. Aprofitarem que fa calor i muntarem jocs d’aigua: guerres de globus d’aigua,
curses i etcètera. Aquest dia recordeu de posar-vos banyador, calçat adequat i de portar una muda de
recanvi!

Sortides - Dimecres i divendres. Les sortides les podem dividir entre les que fem els dimecres (que
duren tot el dia, és a dir, són de 10 a 18h) i les que fem els divendres (que són de 10 a 13h). Els divendres
visitarem i seguirem diferents dinàmiques a parcs com ara el de La Ciutadella o el Laberint d’Horta o
anirem a la piscina. Els dimecres anirem a la platja i/o farem sortides durant tot el dia.
La Sortida Final (18 de juliol) serà una sortida també de tot el dia; com anar a un parc d’atraccions o a un
parc aquàtic. Cal acabar-ho de concretar. Tan bon punt ho sapiguem us ho farem saber.
Tallers- Dijous. Proposarem diferents activitats creatives com un taller plàstic de Stencil en samarretes,
de fotografia lliure al parc, de cuina amb gelats vegans, i de moviment i cos amb tallers de Autodefensa i
de Massatge tailandès..
Concurs mensual de La Sala d’Estiu. Durant tot el mes farem un Concurs de fotografia lliure amb
temàtica de La Sala d’Estiu.
PROGRAMACIÓ – El dia a dia -

Dilluns
10h a 13h

Del 25/6
al 29/6

Del 2/7
al 6/7

Del 9/7
al 13/7

Del 16/7
al 20/7

Dimarts
10h a 13h

Dimecres
10h a 18h

Dijous
10h a 13h

Divendres
10h a 13h
Laberint
d’Horta

Jocs de
coneixença

Jocs d’aigua
a la Pegaso

Platja de Montgat
(10 a 18)

Taller de
Defensa
Personal

Jocs de
coneixença

La fira
d’aigua

Sortida a Sitges
(10 a 18)

Taller de Stencil
en Samarretes

Piscina de
Can Dragó

Jocs de
coneixença

Body Paint!

Excursió i Picnic a
Vallvidrera
(10 a 18)

Taller de
Massatge
Tailandès

Platja la
Marbella

Jocs de
coneixença

Guerra Èpica Sortida final a parc
d’atraccions
d’Aigua
(10 a 18)

Taller de Gelats
vegans

Parc de la
Ciutadella
- Pica-pica
final

La Gala Garci
(19 a 21h)

