CASAL D’ESTIU A LLAMPAIES 2019
NATURA, CAVALLS, ART I MOLTA DIVERSIÓ.
PRESENTACIÓ
*Avui dia, com mares que som, em creat aquest Event, pensant en el què ens
agradaria trobar en un casal per els nostres fill@s i creiem haver trobat la combinació
ideal!
Lydia Gallego
La Lydia es una gran amant i apassionada de els cavalls això fa que pugui transmetre
a petits i grans la seva professió amb amor i profunditat i així crear un gran vincle
d’amistat i respecte amb el cavall.
En el Centre Eqüestre Alt Empordà, dirigit per ella i el seu company Xavi Garcés hi ha
un gran ventall d’activitats dins el món dels èquids.
La Lydia i el Xavi també es dediquen a la competició i organització de concursos de
Salt d’obstacles
Això fa que la formació i l’aprenentatge dels alumnes evolucioni amb una base i
fonaments bàsics.
Kare Foix
La Karen petita quan era alumna, pensava que quan fos gran, li agradaria ensenyar
als altres a entendre les coses d’una forma més fluïda, lliure i progressiva… a través
de la diversió i el joc.
Va estudiar Belles arts i Art Teràpia, va viatjar, va bussejar en un llenguatge creatiu
propi experimentant amb diverses disciplines creatives fins que, l’any 2000 aquesta
promesa íntima que es va fer a si mateixa va prendre forma: va començar ensenyant
dibuix i pintura a adults i nens.
DEL 25 DE JUNY AL 2 D’AGOST
per nens/es de 4 a 14 anys.
Vols un espai en plena natura amb un ventall d'activitats de joc, esport i creativitat?
El teu fill/a pot aprendre equitació, contacte i cura del poni o cavall.
Combinat amb creativitat: Pintura, dibuix, fang, collage, estampació, scrapbooking,
decopatch…
I activitats variades per petits i grans; Gincames, HOLY PARTYS, jocs d’aigua,
piscina, excursions al bosc i molt més!!!
OBJECTIUS:
 . Contacte amb el cavall…
 . Experimentar i aprendre a través d'un ampli ventall de materials i tècniques
hípiques
 . Potenciar l' instint innat per l’experimentació i la creativitat
 . Cercar i trobar el nostre llenguatge expressiu
 . Estimular la imaginació i crear el nostre propi món
 . Confiar en un mateix i en les seves aptituds
 . Respectar les produccions dels companys
 . Fomentar el treball en equip
 . Prendre consciència de les diferents estacions de l'any i la importància del
canvi climàtic i el reciclatge
 . Vetllar per les sugeriments de les famílies i els alumnes

Cada setmana treballarem a partir d’una temàtica diferent:
SETMANA 1- INDIS
 Construcció d’un tipi i decorat amb pintura de dits.
 Corones d’indis i indumentària
 Estampem els ponis amb les nostres mans.
 Realització d’un atrapa somnis.
 Holi party (festa de colors amb polvos ecològics de la índia)
SETMANA 2- 100% NATURA:
 Treballarem amb l’element terra i els que ens aporta.
 Ens endinsarem al bosc i escollirem els elements de la natura que ens cridin
l’atenció.
 A partir d’aquests construirem, peces de tres dimensions partint de la unió
d'elements orgànics.., mòvils, mandalas, quadres orgànics, crearem els nostres
propis jocs per les gimcanes
 Farem recipients fets amb fang, pasta de sal, plastilina casera...
 Parc aventura (dins el bosc de el mateix centre)
SETMANA 3- 100% AIGUA:
 Treballarem amb l’element aigua i de la platja.
 Cada alumna pot portar elements orgànics que reculli a la platja, més el que
aportem nosaltres i construirem, mini teatres del fons del mar, . murals
col.lectius, estamparem sobre una samarreta, collarets amb petxines i Jocs
d’aigua també elaborats per nosaltres!
SETMANA 4 - L’IMAGINARI
 Cada alumna construirà un personatge i el seu entorn des de l'imaginari i
aquest serà el nostre amic, conjuntament amb els cavall i ponis, durant tota la
setmana.
 Seguidament entre tots escriurem una història que anirà prenent vida a través
de les produccions realitzades.
 Realització d’un circuit americà fet per els alumnes
SETMANA 5 - 100% RECICLATGE:
 . Treballarem amb l’element que haguem reciclat, i si es vol, els pots portar de
casa.
 Construirem unint aquests elements i en farem cadascú el seu propi joc
creatiu; cases, cuinetes, personatges, cotxes, avions, laberints, instruments,
joies per nosaltres o els cavall I ponis…

PROGRAMA:
De 9 a 17h
Durant tot el dia disposarem d’una piscina per remullar-nos on podrem fer jocs d’aigua
o jugar lliurament.
Les Activitats programades, queden obertes a canvis, segons la climatologia de el dia
Les activitats estan adaptades a les diferents edats
De 13 a 15h dinar i relax.
Dinarem tots junts en un espai habilitat com a menjador. El càtering del dinar ens el
servirà el Restaurant el Teatret de Ventalló

Després de dinar podrem gaudir d'un moment de relaxament i els nen@s podran
jugar, llegir un conte, conversar, cantar, ballar... Cada dia pot variar, depenent de les
propostes i dinàmica del grup.
PREU DEL CASAL:
Dependrà de l'horari i les setmanes escollides.
Del 25 al 28 de Juny
Del 1 al 5 de Juliol
Del 8 al 12 de Juliol
Del 15 al 19 de Juliol
Del 22 al 26 de Juliol
Del 29 de Juliol al 2 d’Agost
1 setmana de 9h a 13h….180€
1 setmana de 9h a 15h…..225€ (àpats inclosos)
1 setmana de 9h a 17h….250€ (àpats inclosos)
Fer més de dos setmanes té uns descomptes no aplicats en el preu,
Consulta les ofertes!!!
I si vens amb un amic, el descompta sera doble!

Organitzadores:
Lydia Gallego 685 012 319
Karen Foix
LLOC:
Centre Eqüestre Alt Empordà
Llampaies (Girona)
www.equestre-emporda .com
info@equestre-emporda.com

