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Hola, ja som aquí!
Per si encara no ens coneixeu, som l’Associació Dinàmic! Una entitat de lleure i d’educació en valors
amb més de 17 anys d’experiència en el món de l’educació. Enguany, a l’Airet us oferim un espai
d’estiu per als i les infants de P3, on combinem la diversió i el creixement humà amb una proposta
elaborada, variada i original d’activitats i amb un equip de educadors/es implicat, preparat, creatiu i
responsable.
* Objectius del projecte vers els i les infants:
- Seguir la línia educativa de l’escola en relació als hàbits, apropant-nos a la metodologia de treball de
l’equip docent.
- Proporcionar aquelles situacions educatives que

permetin el progressiu desenvolupament i

creixement personal.
- Provocar situacions que permetin l’observació, la descoberta i l’adquisició de valors, hàbits i pautes
de conducta que afavoreixin l’ autonomia personal.
- Aconseguir un espai acollidor i un clima de tranquil·litat que permeti el bon desenvolupament de les
activitats.
* Objectius del projecte vers l’equip educatiu:
- Confiar i créixer.
- Responsabilitat.
- Educar en valors.
- Capacitat de reflexió, innovació i millora.
- Dotar el projecte dels recursos que dóna l’experiència de 10 anys de l’entitat en escoles bressols.
Així doncs, volem fer un casal dinàmic i diferencial i sobretot que connecti amb els interessos dels i
de les infants en una època de l’any idònia per gaudir i sumar experiències positives.

El casal i el projecte educatiu
El casal d’estiu de P3 de l’Airet es farà de l’1 al 31 de juliol i s’estructurarà per setmanes (que
anomenem “torns”).
Aquest projecte s’inclou en el projecte global de casals per diferents EBM i llars d’infants de
Barcelona, que comparteixen la línia educativa i l’estructura pedagògica, adaptant-la als trets del
centre (respecte als espais, personal, alimentació, línia educativa de l’escola, protocols,...) però amb
trets diferencials respecte al curs, el propi que ens dóna l’estiu per si mateix: més activitats d’aigua,
un fil conductor a través d’un conte temàtic i el treball a través de personatges,...
Abans de començar el casal, realitzarem una jornada d’intercanvi d’experiències amb els equips de
bressol de Dinàmic, amb l’objectiu que coneguin l’entitat, el projecte, planificar i estructurar cada
una de les bressols, i treballar conjuntament en l’elaboració d’una bateria d’activitats que després
cada escola acabarà d’ajustar. D’aquesta manera intercanviarem experiències viscudes de cada equip
en anteriors estius i/o cursos escolars i donarem eines als equips per afrontar el dia a dia del projecte
i situacions que se’n puguin derivar.

L’horari:
L’equip educatiu obrirà les portes del centre, a les 9h i a partir de les 15.30h hi haurà sortida
relaxada. Durant aquella estona les famílies podran parlar amb l’equip, veure les instal·lacions o
estar a l’espai. A les 17h es tancaran les portes del centre.
És molt important la puntualitat per tal que es pugui complir amb l’horari previst, així com portar el
que requereixen les activitats.
Horari base:

De 8:00 a 9:00

Servei d’acollida Matinal (servei Opcional)

De 9:00 a 9:30

Rebuda general dels i les infants i famílies

De 9:30 a 10:30

Activitats dirigides i lliures per racons

De 10:30 a 10:45

Hàbits i ens preparem per l’aigua

De 10:45 a 11:45

Ens remullem

D’11:45 a 12:00

Hàbits i ens preparem per dinar

De 12:00 a 15:00

Dinar i descans

De 15:00 a 15:15

Hàbits i ens preparem per berenar

De 15:15 a 15:45

Berenar

De 15:45 a 16:30

Activitats dirigides i per racons de tarda

De 16:30 a 17:00

Comiat progressiu i sortida

Metodologia i activitats:
Ens basarem en les intel·ligències múltiples i en l’educació emocional. Apostem per dotar al casal
d’activitats variades a través de la música i la dansa, els jocs psicomotrius, les arts plàstiques, els
jocs i les relacions personals (educació emocional), l’expressió corporal, jocs d’aigua...
L’equip d’educadors/es aplicarà una mirada humana i amorosa per connectar amb l’estat d’ànim de
l’infant i potenciar les seves capacitats. A més, s’implementarà el model pedagògic dels
ambients/racons i les peces soltes i els per algunes estones del dia i s’apostarà per la implicació de
les famílies també en el transcurs del casal.

L’equip educatiu:
L’equip educatiu estarà conformat per persones amb titulacions de lleure i/o educació amb
experiència prèvia acreditada i amb capacitats pedagògiques demostrables, que coneguin en la gran
majoria el centre i el grup d’edat. La ràtio serà d’1/10 tal i com marca el Departament de Joventut.
Pels i les infants amb necessitats educatives especials es pot sol·licitar una ajuda per personal de
reforç . El mínim de participació serà de 18 infants/torn.
El i la supervisora de zona seguiran sent l’Aniol Risques i la Laia Grangé.

L’equip educatiu seguirà els criteris esmentats i es concretaran els referents per les famílies inscrites
en la segona comunicació.

L’eix temàtic de p3: “M’agradaria...”
Aquest estiu, de la mà dels nostres animals protagonistes,
descobrirem quins animals viuen a la selva i al bosc i com són.
Ho farem a través del llibre “M’agradaria...” d’Anton Poitier, que a
més d’unes boniques il·lustracions amb fulls de cartró per la fàcil
manipulació, és un llibre tridimensional “pop-up” que incita als i les
menudes a dir els seus desitjos per jugar i descobrir nous mons i
paraules i sorprèn a cada pàgina. Ens acompanyaran animals com la
girafa, la granota, l’elefant...
A més a més del llibre, acompanyarem el conte amb un lot d’animals
de goma que faran l’experiència completa i aproparan encara més els
animals al casal i les activitats.
Aquest eix temàtic inspirarà a l’equip a l’hora de decorar els espais,
crear activitats sensorials, fer tallers... Bestial!

El servei de menjador i l’espai migdia:
Durant el casal el servei de menjador serà a través d’una empresa amb experiència en servei de
càtering de línia calenta per llars d’infants i cicle infantil. Aprofitarem el temps de migdia també per
treballar el hàbits alimentaris, els aliments, etc. Es tindran en compte les incompatibilitats
alimentàries d’alguns/es participants, en cas de dietes especials, al·lèrgies o hàbits culturals.

Aspectes comunicatius:
La supervisora del servei, la Laia, tindrà el seu telèfon disponible per consultes sobre el servei i la
coordinadora del casal tindrà el telèfon de l’escola disponible per rebre trucades en cas d’urgència o
esdeveniment imprevist.
Recordem que l’horari d’atenció a les famílies és de 16h a 17h, quan es fa la sortida relaxada, i si es
vol una reunió privada s’haurà de consensuar amb la directora del casal el dia i horari més adequat.

Aspectes de seguretat
El casal disposarà de tota la documentació requerida legalment:
- Assegurança de responsabilitat civil i accidents.
- Normativa d’accidents o malaltia (la mateixa que l’escola).
Tots els equips rebran informació sobre cures bàsiques i primers auxilis i disposaran de la
documentació de seguretat tant físicament com de forma telemàtica. Al casal hi haurà una
farmaciola i un protocol d’actuació en cas de qualsevol incidència.

Període d’inscripcions:
Serà del 25 d’abril al 31 de maig . Enguany, donada la situació de pandèmia de Covid-19, el sistema
d’inscripció i sol·licitud de beques ha canviat i serà tot telemàtic. A continuació us detallem com s’ha
de fer:
1. Omplir la inscripció/infant via ON-LINE a través de www.viudinamic.org (pestanya ”Inscripcions online”). A la inscripció s’hi podrà adjuntar la documentació requerida en format fotografia o arxiu.
Enviar, si cal, la documentació que no s’hagi pogut adjuntar durant el procés de fer la inscripció
online a estiu@viudinamic.org.
2. Enviant escanejada tota la documentació (inclosa fitxa d'inscripció) a estiu@viudinamic.org. (en
aquest cas també es pot enviar com a foto si es veuen amb claredat les dades).

 Important: Si algú no té accés a internet o possibilitat de fer la inscripció des d’un mòbil o un
altre suport, per aquests casos es podrà fer telefònicament amb Administració d’Associació
Dinàmic (de 9.30 a 15h, Mònica)

Documentació online que cal aportar a la inscripció:
• Comprovant de pagament en cas de NO sol·licitud de beca.
• Fotografia o document del NIF o NIE de la persona que signa la inscripció.
• Fotografies o document de la targeta sanitària i carnet de vacunacions de l’infant.

Sol·licituds de beca:
PRÈVIAMENT S’haurà de fer la preinscripció online al servei a www.viudinamic.org . Sense
haver fet la preinscripció NO es podrà sol·licitar beca.
•
COM: Enguany tot el procés es farà online a través
https://vacances.barcelona.cat/ca/, omplint tots els apartats del formulari.
•

del

web:

QUAN: A partir del 25 d’abril fins el 19 de maig (ambdós inclosos).

•
QUI: el nucli familiar que sol·liciti beca haurà d’estar empadronat al municipi de
Barcelona (tant el o la tutora com l’infant). Els i les infants amb Necessitats Educatives
Especials poden estar empadronades a tota l’Àrea metropolitana. Pel que fa al nombre de
places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s’atorgaran tants ajuts com permeti el
pressupost municipal destinat a aquest efecte.
•
QUANT: Pels casals d’estiu d’infantil es becarà un màxim de 10 dies/infant en
qualsevol opció horària.
•
COM: En funció de la base liquidable general de la declaració de l’any 2018 –casella
500–, que en el marc de la Campanya d’activitats de vacances per a infants i adolescents
s’anomenen “els ingressos nets anuals”, es becaran, amb un màxim d’una activitat per infant
i amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de convivència que ho sol·licitin.
El full de Sol·licitud d’Ajut econòmic, tindrà a demés d’aquesta funció, la de declaració jurada
d’ingressos en cas de no haver-la de fer a l’Agència Tributària i la d’autorització de consulta
telemàtica per part de l’Ajuntament.

L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual
de la família, segons el nivell de renda següent:
Percentatge de beca (segons Renda Personal Disponible per nucli de convivència)
De 0 € a 6.000,00 € anuals
90%
De 6.000,01 € a 7.500,00 € anuals
60%
De 7.500,01 € a 9.000 € anuals
30%
Més de 9.000 € anuals
0%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el
nombre total de membres de la unitat familiar.
*Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest
comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.
En aquest cas, caldrà presentar còpia de la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb
Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Full de Sol·licitud.
*Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de família
monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al
recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia del carnet de famílies
monoparentals.
En el cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible presentar:
- El full de salari o certificat de renda o el certificat d’ imputacions de l’ exercici 2018 de tots els
membres en edat activa de la unitat de convivència on resideix l’infant. En cas de no tenir full de
salari ni cap document que certifiqui els ingressos anuals, la persona sol·licitant haurà de signar com
a declaració jurada.
- Si n’és perceptor/a, la resolució com a beneficiari/a de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) dels
membres del nucli de convivència on viu l’infant, o fotocòpia del resguard de l’entitat bancària de
l’ingrés de l’esmentada renda.
Un cop s’hagi enviat la sol·licitud, seguint les indicacions d’aquest formulari, la persona sol·licitant
rebrà un correu electrònic o un SMS, a l’adreça de correu electrònic o al mòbil que s’hagi indicat en la
sol·licitud, on se li comunicarà si la sol·licitud ha estat degudament emplenada i si es procedeix a la
seva tramitació.

Forma de pagament:
El pagament de l’import de les activitats es podrà fer fraccionat, de manera que s’aboni el 50% de
l’import en el moment de formalitzar la inscripció (abans del 7/6/20) i el 50% restant fins el 3 de
juliol. Si es vol abonar el 100% de l’import s’haurà de fer abans del 7 de juny.

Segona comunicació (amb famílies inscrites)
Durant la segona quinzena del mes de juny farem la 2a comunicació amb les famílies que ja s’hagin
inscrit al casal per tal d’acotar:
- Què s’ha de portar durant el casal i com fer el traspàs de material.
- Espais generals i configuració per grups.
- Quin/a educadora serà la referent de cada grup d’edat.
- Altres aspectes concrets.

Per més informació
93.357.35.19 (Administració, inscripcions i beques, Mònica)
658.812.516 (Supervisora, Laia)
670.858.116 (Economia i supervisió, Aniol)
Horari d’atenció: de 10 a 14h i de 15 a 17h
estiu@viudinamic.org
www.viudinamic.org

