PATROCINA

ORGANITZA I GESTIONA:

FUNDAT EL 1944

UN ESTIU
PIRATA!

TEMÀTICA: Un estiu pirata!
Des de fa vuit edicions la nostra escola d’estiu s’ha
organitzat al voltant d’un centre d’interès. Enguany té com
a lema “Un estiu Pirata”. Així doncs, tot el programa
d’activitats que es desenvoluparà estarà íntimament
relacionat amb aquest tema i els fillets/es podran gaudir
amb la realització de murals, jocs molt variats, disfresses,
cinema, manualitats diverses, gimcanes, etc.
Una bona ocasió per aprendre alhora que s’ho passen
d’allò més bé!

INTRODUCCIÓ
Arriba l’estiu i una vegada més el CD ALCÁZAR no tanca les
seves portes i segueix educant i formant nens i nenes,
aquesta vegada mitjançant activitats lúdiques i formatives
en un període de l’any on els més petits i petites necessiten
desconnectar de les tasques realitzades durant tot el curs.

OBJECTIU
L’objectiu principal de la nostra escola d’estiu és participar
activament en el desenvolupament integral dels seus
fillets/es oferint un entorn socialitzador, motivant, diferent i
divertit.
Volem crear al CD Alcázar un marc de referència, un lloc
segur, una entitat d’esplai, entreteniment i de goig, on els
pares i mares puguin deixar els seus nens i nenes sabent que
estan recolzats per un programa educatiu de qualitat i un
personal responsable i qualificat.

+ INFO: CD ALCÁZAR - Pavelló Sínia Costabella
C/Albert Camus, 9 – 07702, Maó.

AMB EL SUPORT DE:

A QUI ESTÀ ADREÇADA?
Va adreçada als fillets/es que cursen P3, P4 i P5 de
l’Etapa Infantil, a tots/es els fillets/es de l’Etapa de
Primària i també als nois i noies que cursen 1r i 2n
d’ESO.

INSTAL·LACIONS
En el Pavelló Sínia Costabella disposem de 3 espais
interiors per fer diferents tipus d’activitats esportives, 2
patis exteriors (on hi ha dues piscines pels més petits i
una gran per als majors), 1 gran sala polivalent, 1 sala
d’audiovisuals, 1 gimnàs per realitzar activitats en grup
(com manualitats o jocs de taula), vestidors per a
cada grup de fillets/es, pistes de pàdel…

HORARI ACTIVITATS:
De dilluns a divendres (juliol i agost) de 8 a 14.30h. De 8
a 9 (servei de guarda) i de 13.30 a 14.30h (servei
d’espera).

INSCRIPCIÓ OBERTA DEL 9 DE
MAIG AL 17 DE JUNY
HORARI OFICINES: Dimarts i dijous
de 17h a 19h.

Si encara no ets jugador/a del club, vine
a provar-ho gratis 15 dies de setembre!

Tel.: 971351512 – cdalcazar@telefonica.net – www.cdalcazar.org

FULL D’INSCRIPCIÓ
Tenint coneixement del programa d’activitats de S’ESTIU A S’ALCÁZAR “UN ESTIU PIRATA” qui firmi aquest full d’inscripció autoritza al
participant a realitzar i formar part de totes les activitats (i sortides) que es portaran a terme durant el període d’inscripció.
Dades del participant
> Nom i cognoms_______________________________________________________ Període d’inscripció: ______________________
> DNI ________________
> Domicili (carrer i número)_______________________________________ > Població __________________ > C.P.____________
> Data naixement ______________________ > Edat____________ > Escola_____________________________> Curs___________
> Observacions (al·lèrgies, malalties, atencions especials...) ___________________________________________________________
Dades de contacte
> Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal ____________________________________________________________________
> Tel. Particular _____________________ >Tel. Emergències ______________________ > E-mail ____________________________
⃝ > Marca, per favor, aquesta casella per autoritzar al participant a formar part en les diferents sortides que s’organitzin.
⃝ > Marca, per favor, aquesta casella per autoritzar al CD ALCÁZAR a difondre fotos de l’inscrit/a a www.cdalcazar.org
> Data ___________________ > Signatura _______________________ > DNI _________________

ENGLISH IS
FUN!
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AQUEST ANY INCORPOREM L’ANGLÈS COM A NOVETAT!!!
Els alumnes de primària faran multiesport en anglès. Considerem
que és una bona estratègia perquè els nens/es puguin practicar i
introduir aquesta llengua, ja que els servirà com a eina conductora i
mitjà comunicatiu per a practicar--la mentre realitzen multiesport.
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ENGLISH!

ACTIVITATS PRINCIPALS // INFANTIL (P3, P4 I P5):
o
o
o
o
o
o
o

Activitats psicomotrius: activitats fonamentals per al desenvolupament integral dels infants.
Parc: activitats al parc d’Es Freginal.
Iniciació esportiva i jocs: activitats lúdiques amb diferent tipus de material esportiu.
Expressió corporal i dansa: relacionades amb l’expressió corporal.
Tallers manuals: realització de diferents tipus de treballs manuals, amb diferents tècniques.
Conta contes, taller de teatre i taller de pintar cares: a càrrec dels monitors/es.
Cinema: formació de valors amb suport audiovisual.

o

Jocs d’aigua: activitats lúdiques relacionades amb l’aigua.

o

Platja: excursió a la platja de Es Grau (setmanal).

ACTIVITATS PRINCIPALS// PRIMÀRIA I ESO (1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è,
6è 1r i 2n d’ESO):
• Jocs tradicionals: realització i aprenentatge de diferents jocs tradicionals del nostre entorn.
• Jocs de taula: realització i aprenentatge de diferents jocs de taula.
• Bàsquet: activitats dirigides
irigides a l’aprenentatge i goig del bàsquet.
• Multi esports: activitats lúdiques relacionades amb diferents esports.
• Tallers Manuals: realització de diferents
rents tipus de treballs manuals utilitzant diverses tècniques.
• Taller de teatre: es treballa perquè els fillets/es puguin desenvolupar la seva expressió, capacitat d’improvisació…
• Taller de lectura i deures: per avançar les seves tasques escolars.
• Cinema: formació de valors amb suport audiovisual.
• Jocs d’aigua: activitats lúdiques relacionades
acionades amb l’aigua.
• Activitats de pàdel: activitats de pàdel a les pistes de l’exterior del pavelló.
• Platja: excursió a la platja de Es Grau (setmanal).
*Les activitats d’iniciació esportiva per als més petits i les de pre-esports
pre
es centraran, sobretot,, en el bàsquet, ja que és
la raó de ser de la nostra entitat, fundada l’any 1944.

Activitat de futbol conjunta en el C.D. MENORCA els dimecres
TARIFES
INDIVIDUAL

2N GERMÀ

3R GERMÀ
+ INFO: CD ALCÁZAR - Pavelló Sínia Costabella

SOCI

NO SOCI

SOCI

NO SOCI

SOCI

NO SOCI

MES

170€

190€

150€

180€

90€

150€

SETMANA

50€

70€

40€

60€

35€

55€

C/Albert Camus, 9 – 07702, Maó.
Tel.: 971351512 –
cdalcazar@telefonica.net – www.cdalcazar.org

Format de pagament
> Efectiu a les oficines del Club al Pavelló Sínia Costabella
> Ingrés a CAIXA COLONYA 2056 0012 21 3282000585 (imprescindible
presentar còpia de l’ingrés per formalitzar la matrícula).

UN ESTIU
PIRATA!

