Entitats promotores:

CASAL ESCOLES
PERE VILA
CERVANTES I
9 GRAONS
2020
Organitza:

ESCOLA PERE VILA (tant per els
nens/es de Pere Vila com per els de
Cervantes i els de 9 Graons)

Passeig de Lluís Companys, 18,
08018 Barcelona

Inscripcions per setmanes
Casal d’Estiu del 22/06
totes les etmanes de juliol i
agost i fins el 10/09.
Casal
De 9 a 13 h
De 9 a 15 h (amb dinar)
De 9 a 16:30 h (amb dinar)
Acollida
De 8 a 9 h

edats

De P-3 a 6è

El Casal d’estiu
El Casal d'Estiu és una activitat educativa, una experiència social, i un
espai d'aprenentatges i valors. Ofereix als infants i joves la possibilitat
de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (escola,
barri, població,...). És una època de l'any especial i plena de recursos
amb l'objectiu que els infants i joves assoleixin uns aprenentatges
que els acompanyin en el seu desenvolupament com a persona a
partir de les mateixes activitats i vivències. El casal d'Estiu
proporciona un gran ventall d’activitats de lleure de caire educatiu
amb les que gaudir l’estiu d’una forma divertida i participativa.

Equip educatiu
Educació
Infant i joves
Valors
famílies
Activitats

Estiu 2020. Creem nusos i retrobem-nos
Benvolgudes famílies,
Volem fer-vos partícips i còmplices del nostre estiu!. Fa temps que l’estem
treballant i estem segures que tant vosaltres com l’equip de monitors i monitores
i els INFANTS i JOVES volen gaudir de l’estiu i retrobar-se amb els seus companys i
companyes, fer nous amics, redescobrir el poble-ciutat, els parcs, jugar, mullarse...
Des de Fundesplai estem preparant uns casals que responguin a la necessitat
actual i, a l’hora, que compleixin amb la normativa que l’administració i autoritats
competents creguin millor a cada moment.
És, en aquest sentit, que us fem arribar aquest decàleg juntament amb la
informació del Casal perquè volem trobar-nos de nou i compartir un estiu
inoblidable:

• Un estiu inoblidable per infants i joves: activitats que parteixen dels seus
propis interessos amb l’acompanyament de l’equip educatiu.
• Un estiu més segur que mai: seguint en tot moment les directrius del
departament competent.

Estiu 2020. Creem nusos i retrobem-nos
• Un estiu enriquit de valors, de natura i més necessari que mai amb
propostes com:
- Activitats de coneixement del propi grup
- Activitats d’educació emocional
. Activitats d’aprenentatge Servei (servei a la comunitat)
- Activitats de coneixement de l’entorn

- Activitats a l’aire lliure i en contacte amb la natura
- Activitat física i d’expressió corporal
- Activitats amb centres d’interès vinculats a la cura de les persones, del medi
ambient, etc.
- Activitats i tallers de la mà d’especialistes i entitats en diferents temàtiques
- Intercanvis virtuals entre casals

Estiu 2020. Creem nusos i retrobem-nos
• Un estiu emmarcat en la difusió digital. Comptem amb els recursos dissenyats
com el joc “L’estiu perdut de la Bolboreta” i l’enquesta pels infants i joves “Com
t’imagines el teu estiu?” Aquests recursos ens poden ajudar en la difusió a la
comunitat educativa. Estem recollint els seus interessos en un joc adreçat
especialment als protagonistes dels casals.
• Un estiu amb inscripcions on-line i amb ajuda per a les famílies sense
recursos tecnològics i/o dificultats lingüístiques que comptaran amb el nostre
suport per tramitar la inscripció i/o beques.

• Un estiu amb comunicació fluida i constant amb les famílies que permeti
resoldre possibles dubtes i neguits.
• Un estiu amb esmorzars saludables. Us facilitarem un planing d’esmorzars
saludables per a que els pogueu preparar cada dia.
• Un estiu que el construirem entre tots i totes per tal que els infants i joves
siguin feliços i plegats comencem a construir un món millor.

Horari base
8.00-9.00

Acollida matinal (Opcional)

9.00-9.20h

Benvinguda dels infants i joves

9.20-10.30h

Activitat del matí

10.30-11.00h

Esmorzar (portar esmorzar saludable de casa)

11.00-12.00

Activitat del matí

12.00-12.45

Remullada

12.45-13.00

Valoració i Espai de conversa i escolta (Comiat)

13.00-15.00

Menjador (cuina in situ)
/Descans/Racons/Cançons (Comiat)

15.00-16.15

Activitat de tarda

16.15-16.30

Valoració, recollida i comiat

Eix Animació: El viatge al·lucinant de
les Etes
Les Etes i la Bolboreta passegen pel barri i se n’adonen de la gran diversitat
cultural i de situacions familiars. Cada cosa que veuen les transporta a una
cultura diferent, pròpia de diversos llocs d’arreu del món! Amb elles
viatjarem per diferents barris i així descobrirem quines són les tradicions i
les maneres de fer d’aquests grups culturals i el motiu del perquè es
desplacen les persones..

Cada setmana tindrà un eix d’activitats específic i un gran repte
a aconseguir entre tots i totes.
D’aquesta manera fem possible que tots els nens/es visquin una història
complerta independentment de les setmanes que s’inscriguin.

Grups de :
P-3 a 1r

Eix animació: La recerca de fórmula màgica
de la diversitat
La Farkli arriba a la terra amb la seva nau espacial i aterra al Casal d’Estiu.
Ens explica que prové del planeta Odiosis, un planeta on totes les persones
són iguals, porten els mateix pentinat, la mateixa roba, parlen de la mateixa
forma i tenen els mateixos raonaments i idees.
La Farkli estudiava el procés d’uniformitat del seu planeta i va trobar un text
antic on parlava de la diversitat cultural, que existien diferents pobles i
cultures, que hi havia diferents maneres de fer les coses! Existia una fórmula
màgica de la diversitat! I ella està decidida a trobar-la per portar-la a Odiosis.
La seva recerca de la fórmula màgica l’ha portada fins aquí, concretament al
nostre casal. Els infants juntament amb l’equip de monitors i monitores
hauran d’ajudar-la a aconseguir el seu objectiu superant els reptes
setmanals.

Grups de 2n a 6è

Quotes
Horaris

Casal de matí de 9 a 13h

Quotes setmana de 5 dies

62,00€ (49,50€ la setmana del 22 de juny
i del 7 de setembre)

Casal de matí més menjador de 9 a 15h

110,00€ (88,00€ la setmana del 22 de juny
i del 7 de setembre)

Casal de tot el dia de 9 a 16.30h

118,00€ (94,50€ la setmana del 22 de juny i
del 7 de setembre)

Acollida matí de 8 a 9h

16€ (12,80€ (99,20€ la setmana del 22 de juny
i del 7 de setembre)

Serveis esporàdics
Horaris

Quotes dia/nen/a

Menjador fins a les 15h

9,6 €

Menjador fins a les 16.30h (si la teva inscripció és fins les 13h)

11,2 €

Tarda fins a les 16.30h (si la teva inscripció és fins les 15h)

Acollida de matí de 8 a 9h

2€

3.20 €

Descomptes per setmanes: -5€/setmana, a
partir de la tercera setmana d’inscripció
(tercera inclosa) Descompte del -3€ per
setmana per germans (el descompte s’aplica al
2n o 3r germà inscrit)

Inscripcions
•

Del 25 d’abril al 19 de maig: AMB opció sol·licitud d’ajuts econòmics de
l’Ajuntament de Barcelona

•

Del 25 d’abril al 31 de maig: SENSE opció d’ajuts econòmics de l’ Ajuntament
de Barcelona

A través de http://estiu.fundesplai.org puc fer:

1. Tramitar la inscripció online del casal.
2. Consultar la informació referent a les característiques i continguts
Tanmateix, aquest web disposa d'una intranet disponible a les famílies amb
les següents funcionalitats:
• Accés a les dades personals de la família
• Activitats a les que està inscrit/a el nen/a
• Estat de pagament dels serveis sol·licitats
• Informacions diverses relacionades amb les activitats realitzades

http://estiu.fundesplai.org

Novetats!!! BECA PEL CASAL
•

Sol·licituds de beca de l’Ajuntament de Barcelona (del 25 d’abril al 19 de
maig)

Per poder tramitar l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona:
1. Cal

fer

la

inscripció

a

través

de

la

web

de

Fundesplai:

http://estiu.fundesplai.org
2. Trobareu l’enllaç que us derivarà a la web de l’Ajuntament de Barcelona
per fer la sol·licitud de la beca de l’Ajuntament de Barcelona:
www.campanyavacancesbcn.cat

Novetats!!! BECA PEL CASAL
3. En aquest web, heu de triar l’opció desitjada i heu de clicar el check
corresponent autoritzant el tractament de les seves dades i ens arribaran a
nosaltres.
4. Per raons de limitació lingüístiques i/o digitals, Fundesplai proporcionarà
un número de telèfon mòbil a la ciutadania per tal de poder omplir el seu full
de sol·licitud des d’un ordinador de l’entitat.
Telèfon mòbil: 672 29 70 83 (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14h i
dimarts i dijous de 15 a 18h)
Al full de sol·licitud trobareu:
Nom sentit: aquest camp s’ ha inclòs per respectar la especificitat de part de
la nostra població segons siguin persones transsexuals, transgèneres, i/o
intersexuals.
I número d’identificador escolar (idalu): l’ idalu és un codi numèric de 20
dígits i surt de l’ expedient acadèmic de l’infant matriculat al primer curs de
primària (6 anys). Tot infant escolaritzat té el seu idalu.
Cal clicar el botó d’enviar.

CODI CASAL:
010133CAS02

Novetats!!! MONITORS/ES SUPORT
•

Sol·licituds Monitors/es de suport (del 25 d’abril al 22 de maig)

Els infants de 6 a 18 anys, poden demanar el monitor/a de suport fent la sol·licitud
i adjuntant el certificat .

S’acceptaran sol·licituds d’infants de 3 a 6 anys que no tinguin el certificat de
discapacitat, sempre i quan vagin acompanyades d'un dels següents documents:
- Dictamen de Necessitats educatives especials de l’Equip d’Assessorament
Psicopedagògic (EAP). No es tindrà en compte aquest Dictamen quan només
prevegi necessitats socials.
- Informe ACTUALITZAT dels Centres d'Atenció Precoç (CDIAP’s/EIPI’s), del
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o de l'Equip de valoració de
les Escoles Bressol Municipals (EANE).
S’inclouran en aquesta opció aquells infants que facin els 6 anys abans del
desembre del 2020.
La presentació del dictamen de l’EAP o assimilats no suposarà automàticament
una resolució positiva de la sol·licitud.

Monitors/es de suport

Novetats!!! MONITORS/ES SUPORT
En qualsevol activitat, l’edat màxima del participant, en el cas dels infants o
joves que tenen discapacitat, podrà ser 2 anys superior a l’edat estipulada.
La família haurà de contactar amb Fundesplai a través del correu electrònic:
mlluveras@fundesplai.org per tal de posar en coneixement la necessitat del
monitor/a de suport.

Fundesplai és la responsable de presentar la sol·licitud i la documentació
requerida.
La sol·licitud de monitor/a de suport l'omple i presenta l'entitat, no la família
de l'infant. La família només ofereix les dades necessàries i signa
l'autorització, per fer les coordinacions necessàries per la valoració de la
necessitat de suport.
La família haurà de signar a mà la part del formulari que ha d’omplir i fer
arribar aquesta informació a l’entitat escanejada o fotografiada.

L’entitat haurà d’escanejar el document
pertinent.

omplert i enviar-lo al districte

Es preveu un atorgament màxim de 4 torns segons pressupost de
l’Ajuntament de Barcelona.

Monitors/es de suport

BEQUES FUNDESPLAI
Accés per a totes les famílies que ho necessitin a beques de la Fundació
Catalana de l’Esplai dins del projecte “Un estiu per a tothom”, a través de la
web estiu.fundesplai.org

Els requisits per poder sol·licitar la beca són:
- Pare o mare en situació d’atur
- No tenir una altra beca que suposi ja el cost total de l’activitat
- Aportar la documentació justificativa que Fundesplai sol·liciti

CAMPANYA AUTOFINANÇAMENT
Possibilitat d’autofinançament de l’activitat
Un cop feta la inscripció, podeu demanar un talonari de números de la rifa de
l’estiu totalment gratuït. La venta d’aquests números poden ajudar, a totes les
famílies que ho desitgin, a autofinançar-se una part del casal o bé poden quedarse’ls per entrar en el sorteig d’un cap de setmana per una família de 4 membres
a una casa de colònies.

Preguntes més freqüents
1. Quines seran les mesures de seguretat?
Seguirem les recomanacions de les autoritats competents per tal de vetllar per la
seguretat de tots els infants i joves.
2. Les activitats del casal es podran considerar activitats compensatòries del
període lectiu no realitzat?

Aquest estiu, més que mai, els infants i joves necessitaran moure’s, divertir-se i serà
necessari treballar aspectes emocionals i recuperar l’activitat física i lúdica des d’un
plantejament de lleure educatiu de qualitat.
3. Quines activitats es podran fer? piscines, sortides?
És possible que algunes activitats habituals, es vegin afectades. Parlem d’activitats
que impliquin contacte amb altres col·lectius (piscines, museus, espais lúdics...) així
com els trasllats en transport públic o privat.
En el cas que en fem, prioritzarem sortides a espais naturals, recuperarem les botes i
anirem a trepitjar muntanya amb activitats adaptades per a cada grup d’edat.
4. Quina serà la ràtio?
La ràtio serà la marcada per les autoritats competents i adaptarem la proposta de
casal a aquesta nova situació.

* IMPORTANT!!!
*Les característiques del Casal d’Estiu es poden veure afectades en funció de les informacions que anem
rebent per part del Departament de Salut Pública degut a la situació actual. Us anirem informant davant
de qualsevol novetat.

Si teniu dubtes, us podeu posar en contacte amb Mercè Lluveras, en el correu
mlluveras@fundesplai.org
Seguiu les novetats de Fundesplai a:

Estem
connectades!!!

* MOLTES GRÀCIES I BON ESTIU *

Organitza

Amb el suport

Entitat promotora

