Viu unes aventures
de còmic
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de 15h a 16.30h

43€

de 15h a 17h

48€

ORGANITZA

confirmació de
l’activitat
23 d’abril

Per més informació ens trobareu a:
Plaça del Milcentenari, s/n
08241 Manresa
tel. 93 872 57 89
www.cae.cat
laurasr@cae.cat

El Doraemon ha sortit a les

Primera setmana:
El Doraemon ens demana ajuda
* Els jocs del Goku
* A la vila del pingüí!
Remullada
cada dia!

Segona setmana: ens submergim
en el món del còmic
* Les pors d’en Nobita
* Juguem amb en Tom i Jerry
* Fem de dibuixants de còmic
* Les aventures de la Mafalda

salvar el món dels còmics!

Com que molts nens i nenes no llegeixen
les seves històries els personatges han
desaparegut... Podran els nens i nenes del
casal recuperar-los?

* Creem la nostra heroïna o heroi

* El detectiu Conan ens necessita

notícies demanant ajuda per

Durant deu dies ens endinsarem en el món
dels còmics a través del joc

Aprenem jugant
# Establir relacions respectuoses i
enriquidores amb les persones del grup
# Ser curiosos i a interessar-nos per allò que
ens envolta
# Gaudir de tot tipus de jocs
# Desenvolupar la creativitat
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Ens encarreguem de l’ACTIVITAT		
Disseny de l’activitat i adequació al nombre i edats dels participants
Compliment del decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals partipen
menors de 18 anys.
Ambientació de les activitats a partir de l’eix d’animació: Viu unes aventures de còmic!
Material fungible per les activitats
Utilització dels materials del fons lúdic del CAE i La Xarranca
Assegurança d’accidents per als participants als casals
Assegurança de RC activitat
		
Ens encarreguem del MONITORATGE		
Selecció i contractació del personal d’acord amb el conveni del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya
Retribució i gestió laboral derivada de la contractació
Formació en matèria de prevenció de riscos i vigilància de la salut
Assegurança de Responsabilitat Civil per al personal contractat
Assegurança d’accidents per al personal contractat
Roba de treball identificativa del CAE i La Xarranca
Ens encarreguem de la COORDINACIÓ
Seguiment i coordinació de l’activitat
Elaboració dels llistats d’inscripcions
Notificació de l’activitat a la DGJ i compliment de la ratio infants/monitor segons la normativa de lleure
Elaboració del cartell de difusió i full d’insciocions.
Conceptes exclosos
Despeses derivades de la utilització de les instal.lacions
Cobrament de les inscripcions directament de les famílies (en cas de voler-ho, té un cost addicional)
Confirmació i inscripcions
La data màxima de confirmació de l’activitat per part de l’AMPA serà el dia 23 d’abril. El període
d’inscripció per les famílies serà de l’1 al 17 de maig.

