CASALET D’ESTIU A MAS ALBA
Fem la 13a edició del casalet d’estiu d’integració on nens i nenes poden gaudir d’un entorn
natural on aprendre, compartir i divertir-se. A Mas Alba tenim una orientació educativa i
terapèutica i treballem amb un equip de persones i professionals formats en les àrees de
la Salud i l’Educació per assistir i acompanyar els nens i nenes tenint en compte les seves
característiques i necessitats.
Tenim una programació diària de les activitats que es
estructura:
• 9.30 Arribada i rebuda
• 9.30 a 12.30 Activitat amb cavalls o Tallers
• 11.00 Esmorzar
• 12.30 Ens rentem i canviem per anar a la piscina
• 13.30 Dinar
• 14.00 a 15.00 Descans/Jocs a la gespa
• 15.00 a 16.30 Taller o activitat al bosc
• 16.30 Comiat i recollida

desenvolupen segons la següent

Els Tallers o activitats que plantegem s’orienten a descobrir l’entorn natural en què ens trobem,
el món del cavall i altres animals com cabres o gallines. Potenciem l’experimentació amb
materials diferents i la vivència del grup per estimular la comunicació i l’afectivitat (Tallers de
pintura, fer formatges, composicions en mural, jocs d’orientació, contes, música...).
Dates:
		

Del 25 al 29 de juny del 2018
Del 2 al 6 de juliol del 2018

Preus:
		

Matí de 9.30 a 13.30 h: 160€ per setmana
Tot el dia de 9.30 a 16.30 h: 190€ per setmana

Cal portar:
• Roba de muntar posada de casa (pantaló llarg de cotó, botes o botins, casc, guants, si
no tenen casc el centre en disposa!)
• Recanvi de roba: samarreta, pantaló curt, calcetes/calçotets, gorra, sabates esportives,
sabates per la piscina, banyador, tovallola i si és necessari flotador, bombolleta o altres.
• Crema solar (posar també a casa abans de venir)
• Aigua
• Esmorzar
• Dinar (hi ha la possibilitat de demanar un menú diari a la Casa Rural (consultar preus)
• Aigua
•

Esmorzar - Dinar (hi ha la possibilitat de demanar un menú diari a la Casa Rural per 5€/dia)

Contacte
Katrin Kopperschmidt: 600 40 11 18
Inés Fernández Barnosell: 676 333 255

www.equinoterapia.es

