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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. Enguany us oferim un espai d’estiu per a participants de P3 a 6è de primària, on combinem la 

diversió  i el creixement humà amb una proposta elaborada, variada i original d’activitats i amb un equip de 

monitors/es implicat, preparat, creatiu i responsable. 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. Aquest 

estiu el lleure és nostre, el lleure és teu!  

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, la dansa, els esports i jocs motrius, les gimcanes, les excursions i sortides d’entorn, el 

teatre, les arts plàstiques, el ioga, els tallers artístics, els jocs  i les relacions personals (educació emocional). 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, les peces soltes i els minimons 

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 de monitors/es estarà conformat per persones amb titulacions de lleure, educació, animació-sociocultural... 
amb experiència prèvia acreditada i amb capacitats pedagògiques demostrables. La ràtio serà d’1/10 tal i com marca 
el Departament de Joventut. Durant algunes excursions i pels i les infants amb necessitats educatives especials hi 
haurà personal de reforç.   

El i la supervisora de zona seguiran sent l’Aniol Risques i la Laia Grangé. 
L’equip base també repetirà: El director del casal serà el Toni Golerons, acompanyat de la referent de petits/es, 
l’Esther Moreno, i la de primària, l’Andrea Claverol.   
 

Un eix temàtic creatiu i actual: “Un mar de futurs” 

La Greta Tronverd i l’Aran Culinquiet són dos cosins que estan preocupats per la 

brutícia al mar i pel canvi de les temperatures ocasionat per l’emergència 

climàtica. Tot comença quan la Greta i l’Aran, passejant pel port de Palamós, es 

topen amb un vell submarí groc, en Ringo, que els explica la història d’ un monstre 

anomenat Plàsticus. Aquest s’està fent cada dia més gran perquè embruta el 

Mediterrani i es diverteix convertint els ports i pobles més llegendaris en caus de 

brutícia.  

Aprofitant el període de vacances d’estiu, la Greta i l’Aran començaran una 

aventura marítima pel Mediterrani i visitaran els països d’origen d’algunes 

llegendes on es trobaran amb situacions inimaginables i amb un munt de reptes 

per superar! Benvinguts i benvingudes a un “Mar de Futurs”, la teva missió 

mediterrània! Ajudarem a la Greta, l’Aran i a en Ringo a trobar en Plàsticus i 

aconseguir que el Mediterrani estigui més net i sa!         

Dates i horari: 
El casal es farà del 22 de juny al 31 de juliol, ambdós inclosos, sempre i quan des del Departament d’Educació no 
es canviï el període a realitzar els casals d’estiu o s’incloguin noves normatives horàries en la realització d’aquests.   
 

https://viudinamic.wordpress.com/
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Pel que fa al dia a dia, l’equip educatiu obrirà les portes a les 9h i les tornarà a obrir a les 16.40h, 
quan hi haurà sortida relaxada. Durant 20 minuts 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. Els dies que hi hagi excursió de tot el dia, els i les joves 
tornaran a les 16.45h al centre i serà l’hora de sortida comuna per tot el grup. Durant els dies que no hi hagi 
excursió, s’obriran les portes a les 13h i a les 15h per aquelles persones que tinguin aquesta opció horària.  És molt 
important la puntualitat per tal que es pugui complir amb l’horari previst, així com portar el que requereix les 
activitats.  
 
Hi haurà servei d’acollida de 8h a 9h i de 17 a 17.30h (sempre i quan hi hagi participació mínima).  

 

Excursions i sortides: 
Proposem excursions i activitats cada setmana, tant sortides (de matí o migdia) com de tot el dia. Cada setmana 
totes les famílies rebran informació detallada del que caldrà tenir present per l’ocasió.   

Durant el casal, doncs, farem sortides a la piscina, a la biblioteca, a parcs,... i també hi hauran excursions que 
duraran tot el dia (al CRAM, al Museu de les Ciències Naturals i a Jalpi Aventura).   

Durant el mes de setembre també visitaran  l’entorn del casal a través de jocs de pistes, faran una excursió de tot el 
dia i tindran un espectacle de final de casal.  

 Les excursions i sortides estan subjectes a la normativa que es derivi de la situació de la pandèmia del Covid-
19.  

 

El servei de menjador i l’espai migdia: 
Durant el casal el servei de menjador serà de cuina in situ.  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. Els dies d’excursió hi haurà servei de pícnic.  

 

Aspectes comunicatius:  
Com a novetat, les famílies podran consultar el blog del casal cada divendres la informació de la setmana següent, 

on podran trobar les activitats i horaris i, per tant, el que cal portar cada dia de la setmana. També es donarà en 

paper el dilluns, però cal revisar el blog del nostre apartat web per tenir la informació abans d’usar el servei.  

Les fotografies es penjaran en un Drive i es compartirà amb les famílies de forma privada.  

La supervisora del servei, la Laia, tindrà el seu telèfon disponible per consultes sobre el servei i la coordinadora del 

casal tindrà un mòbil per rebre trucades en cas d’urgència o esdeveniment imprevist. En cas de comunicació urgent 

(per exemple, per canvi de plans per una situació meteorològica que impedeixi fer el previst) es notificarà via SMS a 

totes les famílies). El telèfon de la coordinadora del servei es donarà un cop el casal comenci, abans totes les 

comunicacions necessàries es faran amb la supervisora per telèfon o via correu electrònic.  

Recordem que l’horari d’atenció a les famílies és de 16.40h 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. 

 

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 on-line”). 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. 

mailto:estiu@viudinamic.org
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 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 del web: https://vacances.barcelona.cat/ca/, omplint tots els 
apartats del formulari.  
 
• 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 es becarà un màxim de 10 dies/infant per Infantil i  14 dies/infant per l’alumnat de 
Primària. 
 
• 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 i les 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. 
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*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 els documents 
següents: 
 
- El full de salari o certificat de renda o el certificat d’ imputacions de l’ exercici 2018 de tots els i les 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 i les 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; o bé si cal 
esmenar/complementar-la i tornar-la a enviar.  

 

Forma de pagament:  
 

• COM I QUAN: 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) 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.  

 En el cas que els i les usuàries siguin sol·licitants d’ajut econòmic, no hauran d’abonar cap quantitat a 

compte i es farà el pagament corresponent quan s’hagi atorgat la quantitat de beca definitiva. 

 

 

 

 

 
 

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 

mailto:estiu@viudinamic.org
http://www.viudinamic.org/
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