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La Caliu
QUI SOM?
La Caliu som una cooperativa sense ànim de lucre que neix de la il·lusió per crear un projecte educatiu 

propi i alternatiu, posant al centre l’acompanyament a infants i joves en el seu procés de creixement 

i desenvolupament integral. A través del coneixement i l’avaluació contínua de nosaltres mateixes 

generem processos de presa de consciència i responsabilitat sobre el propi creixement i aprenentatge.

Posem les persones i la vida al centre, teixint relacions basades en la responsabilitat cap a una mateixa 

i cap al col·lectiu, establint així relacions cooperatives que donen valor a la comunitat i la relació amb 

les altres. És per això que donem acollida, atenció i cura a totes les persones que formen part de la 

societat, prenent el benestar emocional com la base per a aprendre i créixer amb autonomia, seguretat 

i (auto)responsabilitat.
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El casal d’estiu
PER QUÈ FER UN CASAL D’ESTIU?
L’estiu és un moment molt esperat per molts infants i joves, ja que el final del curs representa l’inici d’uns 

mesos marcats per l’oci i el lleure.  Els casals d’estiu funcionen com a frontissa entre l’escola formal i 

les vacances familiars, i trobem important buscar-hi sempre l’equilibri entre l’educació i el lleure. És per 

això que creiem que és imprescindible dotar-los d’una intencionalitat pedagògica definida, concreta, i 

reflexionada, que tingui en compte el context de convivència i la micro-comunitat que s’hi crea.

Els nostres objectius són:

Conciliació de la logística familiar

Ha de ser una eina que ajudi amb la conciliació de la logística familiar, permetent compaginar 

els diferents horaris que es puguin donar dins de cada unitat de convivència. Per això oferim tres 

modalitats: mitja jornada (matí), mitja jornada i espai migdia (matí i dinar) i jornada completa.

Canvi personal

El casal és una activitat, i alhora un espai i una vivència que pretenem que generi un canvi 

personal en cada infant o jove que hi participi, independentment del nombre de setmanes que 

hi assisteixi.

Lleure de qualitat

Treballem per afavorir el progrés personal de manera integral, atenent totes les dimensions de 

la persona: física, afectiva, intel·lectual, social i espiritual. Aprenem a buscar formes de diversió 

que impliquin respecte cap a totes les persones, l’entorn, el grup, i una mateixa. Apostem per 

l’educació viva, posant al centre l’infant o jove, les seves inquietuds, la seva autonomia i la 

confiança en les seves capacitats innates.

A QUI VA DIRIGIT?
El casal d’estiu va dirigit a tots els infants de Barcelona, des de P3 a 6è de primària, és a dir, nascuts 

entre el 2017 i el 2009, amb excepcions que s’hauran de valorar en cada cas (com ara infants que 

van cursar 6è al centre el curs 2019-2020 o cursaran P3 el curs 2021-2022). Un 80% de places estan 

reservades per a persones escolaritzades al centre. Els grups seran fets tenint en compte el nombre 

de participants inscrites i el rang d’edat, així com la normativa que hi hagi vigent de prevenció de la 

COVID-19.
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PREUS
 - Mitja jornada (de 9h a 13h) ................................................................... 68€ (+11,40€ per la sortida)

 - Mitja jornada i espai migdia (de 9h a 15h) ................................................ 110€ (+3€ per la sortida)

 - Jornada completa (de 9h a 17h) ................................................................................................. 125€

 - Acollida (de 8h a 9h) ...................................................................................... 10€ (esporàdic 3€/dia)

ESTRUCTURA GENERAL
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8h Acollida
9h Arribada
9.15h Bon dia

9.30h Espai de joc

Piscina

Activitats 
esportives

Sortida

Descoberta

10.30h Esmorzar Esmorzar Esmorzar

11h Jocs d’aigua

Espai 
Pedagògic 
Adaptat a 

l’Edat

Assemblea 
de 

tancament

13h Dinar i temps lliure
Dinar i 

temps lliure

15h Racons Taller Racons Jocs d’aigua

17h Fi del casal

Informació general del casal
DATES

• Torn 1: del 28 de juny al 2 de juliol

• Torn 2: del 5 al 9 de juliol

• Torn 3: del 12 al 17 de juliol

• Torn 4: del 19 al 23 de juliol

• Torn 5: del 26 al 30 de juliol

HORARIS
• 8.00h - 9.00h: acollida matinal (opcional)

• 9.00h -13.00h: casal de matí

• 13.00h - 15.00h: espai de migdia i dinar

• 15.00h - 17.00h: casal de tarda
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Continguts del casal
ACTIVITATS CLAU
Atenció! Les descobertes, les sortides i la piscina estaran subjectes a possibles canvis deguts a la 

normativa de prevenció de la COVID-19 que hi hagi vigent durant les setmanes de realització del casal.

Ambientació

L’ambientació és la temàtica que treballarem al llarg de la setmana i que serà el fil conductor de les 

diferents activitats, descobertes i tallers que farem.

Descoberta

Una descoberta és una activitat dirigida sobre una temàtica concreta (generalment dotada d’una mica 

de contingut social) que està dinamitzada per una persona externa al casal i experta en el tema.

Sortida

Les sortides són activitats de tot el dia (dijous) que ens permeten sortir de l’entorn del casal i a més a 

més descobrir alguna experiència o coneixement nou.

Piscina

Anirem al Centre Esportiu Municipal Guinardó a una piscina descoberta amb diferents fondàries per 

a totes les edats i amb un ampli espai al voltant per jugar o prendre el sol quan no estem a l’aigua. Els 

grups de P3 a P5 es quedaran a l’escola on gaudiran de l’aigua en piscines desmuntables.

Espai Pedagògic Adaptat a l’Edat

En aquests treballarem la pedagogia d’una forma més explícita tractant temes d’actualitat i que 

s’adaptin a les necessitats inherents del grup i de l’edat. 

Assemblea de tancament

Un cop a la setmana seurem en grup a revisar la setmana, de manera que totes les persones participants 

ens puguin fer saber com se senten al casal i puguem fer els canvis pertinents de cara a la següent.



5

La Caliu
Escola Ramon Llull
Casal d’estiu 2021 

JA ET PODEM AVANÇAR...
Atenció! Tot el que avancem aquí està subjecte a possibles canvis deguts a la normativa de prevenció 

de la COVID-19 vigent durant les setmanes de realització del casal.

Torn 1: Un casal de pel·lícula!

• Ambientació: El món del cinema

• Sortida: Pujarem al punt més alt de la ciutat per descarregar adrenalina al Parc d’Atraccions 

Tibidabo, un dels més antics del món i indret emblemàtic de Barcelona.

• Descoberta: P3, P4 i P5 ens aproximarem al món de l’escalada, el material que s’utilitza i els valors 

de l’esport. Després en practicarem al rocòdrom de l’escola. De 1r a 6è descobrirem Fronteres 

Invisibles, un joc de taula sobre la migració i el racisme al nostre país.

Torn 2: El microscopi del món

• Ambientació: Ciència

• Sortida: Tindrem l’oportunitat de seguir descobrint i investigant al Museu de Ciència CosmoCaixa, 

ja sigui passejant pel bosc inundat o viatjant per l’univers gràcies al planetari, un dels millors del 

continent.

• Descoberta: Amb les Luciferases repensarem les professions i descobrirem la història de dones 

que, malgrat ser pioneres en el seu camp, no han rebut el reconeixement que mereixen.

Torn 3: El bosc és vida

• Ambientació: La vida al bosc

• Sortida: Viurem una aventura penjades dels arbres al Bosc Tancat Natupark, on posarem a prova 

la nostra despresa i habilitats en els 118 jocs i 8 circuits adaptats a cada edat.

• Descoberta: Una aproximació a la història i la cultura africana a través de danses i contes



6

La Caliu
Escola Ramon Llull
Casal d’estiu 2021 

Torn 4: Espies de veritat!

• Ambientació: Codificació i espionatge

• Sortida: P3, P4 i P5 anirem a passar el dia en un entorn natural al Parc de Catalunya de Sabadell, on 

podrem pujar al trenet i gaudir d’uns dels tobogans més grans del país. De 1r a 6è saltarem sense 

parar a la nau industrial plena de matalassos elàstics del Salting Véns a Saltar? 

• Descoberta: Per completar el nostre entrenament com a agents especials haurem de posar a 

prova totes les nostres habilitats per aconseguir escapar de l’EscapeRoom (descoberta pendent 

de confirmació).

Torn 5: Un món de sons

• Ambientació: Música

• Sortida: Al centre cultural CaixaFòrum investigarem les relacions entre l’art, la tecnologia i la 

naturalesa en una exposició immersiva i multisensorial.

• Descoberta: Sabíeu que hi ha molts estils de tambors? En descobrirem un munt i aprendrem a fer-

ne melodies! Acabarem amb una batucada per tota l’escola! 

ACOLLIDES
L’espai d’acollida és un servei per facilitar la conciliació de la logística familiar, permetent entrar una 

hora abans a l’escola, i una oportunitat per oferir un espai relaxat per fer l’entrada al casal.

L’horari és cada matí de dilluns a divendres de 8.00h a 9.00h i té un cost de 10€ setmanals. L’ús 

esporàdic costa 3€/dia.

Per tal d’obrir el servei d’acollida necessitem garantir que hi haurà un mínim de 5 persones cada dia de 

mitjana. En la preinscripció i la inscripció us preguntarem si fareu ús del servei d’acollida i quan arribem 

al mínim obrirem el servei. Amb el servei d’acollida obert en poden fer ús totes les famílies, ho hagin 

sol·licitat o no. La tarifa setmanal caldrà abonar-la el dilluns al matí com a tard. 
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Inscripcions
COM EM PUC INSCRIURE AL CASAL D’ESTIU?
Atenció! Cal completar tots els passos entre el 19 d’abril i el 7 de maig

1. Formulari de pre-inscripció

En primer lloc, cal que ompliu el formulari de pre-inscripció. En aquest formulari us demanarem dades de 

contacte i quines setmanes de casal voleu fer, així com els horaris i altra informació logística d’interès.

Hi podeu accedir des d’aquest enllaç: 

https://forms.gle/s9eNoFjDVp1RGrhv9

També el trobareu a la web de l’escola i al whatsapp de l’AFA. També ens el podeu demanar per 

whatsapp al 657 54 16 28.

Si no teniu ordinador, connexió a internet o necessiteu suport virtual, podeu venir presencialment la 

setmana del 3 al 7 de maig al despatx de La Caliu, a l’escola (antic local de consergeria, entrant per la 

porta de 4rt/Sardenya amb Aragó). Podeu venir de dilluns a divendres de 16:30h a 18:30h.

2. Inscripció

Després d’omplir el formulari us podreu descarregar el full d’inscripció. També el trobareu a la web de 

l’escola i ens el podeu demanar per whatsapp al 657 54 16 28.  

El full d’inscripció demana totes les dades personals, de salut i de permisos de cessió de dades que 

necessitem per al casal. És imprescindible que entregueu l’original, no podeu escanejar-lo i enviar-nos-

el. Ens el podeu fer arribar al nostre despatx o li podeu donar a l’Angela (despatx AFA).

Si no podeu imprimir-lo, podeu recollir fulls d’inscripció en blanc al nostre despatx, al despatx de l’AFA 

o a la consergeria del centre.
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3. Pagament

Per últim, cal que totes aquelles famílies que pugueu feu un pagament d’una bestreta que correspongui 

a una setmana de casal. En el cas que més endavant sigueu beneficiàries de la beca, aquest import us 

serà retornat sempre i quan l’ajut us el cobreixi. La resta del pagament caldrà fer-lo sempre abans del 

dimecres de la setmana anterior (dimecres inclòs).

Exemple: si m’apunto al 1r i  2n torn del casal -que corresponen a les dates: 28 de juny al 2 de 

juliol; 5 de juliol al 9 de juliol-, en el moment de fer la inscripció al maig pago el 1r torn. Per poder 

participar del 2n torn, cal que faci el pagament abans de les. 23:59h del dimecres 30 de juny, ja 

que és el dimecres anterior al 2n torn. 

Ampliacions i cancel·lacions

En el cas que feu el pagament d’aquesta bestreta i finalment no pugueu participar del casal, us 

retornarem el 90% de l’import abonat sempre i quan aviseu abans de l’1 de juny. En el cas d’avisar 

més tard ens reservem el dret a retornar un import inferior o fins i tot no retornar res, en funció de les 

despeses que ja haguem assumit a aquelles alçades del curs.

Si durant el casal voleu fer ampliacions es poden fer sempre que hi hagi places disponibles. Cal avisar 

i pagar com a tard el dimecres de la setmana anterior.
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Campanya de Vacances 2021
de l’Ajuntament de Barcelona
Primer de tot... unes quantes dates per tenir al cap!

 - Del 19 d’abril al 7 de maig: inscripcions del casal (pre-inscripció virtual, entrega del full d’inscripció 

i pagament de la bestreta. Més informació a l’apartat anterior)

 - Suport presencial en les pre-inscripcions: 3 - 7 de maig

 - Del 24 d’abril al 21 de maig: sol·licitud Beca Campanya de Vacances

 - 27 de maig: publicació llistat provisional de persones beneficiàries de la beca per part de 

l’Ajuntament

 - Del 28 de maig al 10 de juny: període d’al·legacions i reclamacions

 - 18 de juny: publicació del llistat definitiu de persones beneficiàries de la beca per part de 

l’Ajuntament

Com la demano?

La beca aquest any només es pot demanar de manera virtual, ja que amb motiu de la pandèmia es 

vetlla per descongestionar al màxim les OACs (Oficines d’Atenció a la Ciutadania). Cal demanar-la a 

través del lloc web www.barcelona.cat/vacances.

Si no teniu ordinador o connexió a internet, podeu venir la setmana que fem inscripcions presencials a 

demanar suport.

Què necessito per demanar-la?

 - És imprescindible estar empadronades a Barcelona (amb excepció d’aquelles persones que 

vulguin inscriure infants o joves discapacitades i que per dictamen estiguin escolaritzades a 

Barcelona ciutat)

 - Cal autoritzar a l’Ajuntament perquè pugui consultar les vostres dades fiscals, excepte si no teniu 

obligació de fer la Declaració de la Renda. En aquest cas,  cal fer una declaració jurada, notificant 

quants ingressos es perceben per persona de l’unitat de convivència.

 -  Si sou beneficiàries de la renda mínima d’inserció (RMI), cal notificar-ho

 - Si escau, aquelles famílies que tingueu certificat de família monoparental i/o  certificats conforme 

hi ha un infant amb discapacitat a la unitat de convivència, els podeu presentar.
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Preguntes freqüents
Si no tinc internet o ordinador puc fer el procés d’inscripció?

Sí, farem suport presencial en el procés d’inscripció del 3 al 7 de maig. Si no pots venir cap d’aquests 

dies truca’ns o envia’ns un whatsapp al 657541628

Puc fer anul·lacions, canvis o ampliacions a la inscripció?

Per anul·lacions retornarem el 90% de la quota sempre i quan se’ns avisi abans de l’1 de juny. En cas 

de voler ampliacions, no hi ha cap problema sempre i quan hi hagi places disponibles. Cal avisar com 

a tard el dimecres de la setmana anterior.

Puc escanejar la documentació requerida per participar del casal?

No, necessitem la documentació original signada i per això cal que la dugueu durant la setmana que 

fem inscripcions presencials. Si no disposeu d’impressora, nosaltres en tindrem i ens la podeu demanar.

Els infants de P3 o P4 faran migdiada?

Oferirem un espai per descansar i dormir a tots aquells infants que ho demanin. Si alguna família té 

alguna preferència o necessitat al respecte cal que ens ho comuniqueu el primer dia de casal.

A quina piscina anirem?

Anirem a les piscines del Centre Esportiu Municipal Guinardó, al carrer del Telègraf 31-45. 

Com ens desplaçarem quan sortim del centre?

Per anar al Tibidabo, al Bosc Tancat Natupark, al Parc de Catalunya i al Sàlting Véns a Saltar? utilitzarem 

autocars privats. Per la resta de desplaçaments (incloent la piscina) ens mourem amb autobusos de 

TMB.

I la COVID-19?

Per l’evolució constant de la pandèmia i els canvis de la normativa de prevenció, no podem avançar 

encara quines mesures haurem de seguir. Durant la reunió informativa a mitjans de juny explicarem 

detalladament quin protocol seguirem. Podem avançar ara que provablement tots els infants de més 

de cinc anys hauran de dur mascareta i caldrà que portin la seva ampolla d’aigua de casa.


