CASAL D’ESTIU 2021- DEIXEM PETJADA
CENTRE D’INTERÈS
Durant els casals d’estiu, volem explorar la temàtica de les DIVERSITATS. Nosaltres l’entenem com una
realitat que vivim quotidianament i que engloba la complexitat de les diferents maneres de ser i estar en el
món. Sovint passa que, degut a prejudicis, aquesta diversitat la vivim com una barrera que ens distancia
d’allò que percebem com a diferent a nosaltres. Per contra, amb les activitats que proposem, la volem
experimentar com una font d’enriquiment i aprenentatge que ens permeti trencar aquestes barreres i
ampliar la nostra visió del món.

Existeixen jerarquies/relacions de poder entre les diferents diversitats que s’acaben materialitzant en
prejudicis. Aquests es creen a través de lligar certes etiquetes a trets físics, culturals o econòmic-socials. Per
exemple, parlem de jerarquies i prejudicis de gènere, de raça, de diversitat funcional... Això fa que també
algunes identitats es percebin socialment més vàlides que d’altres. Per tant, volem identificar i minvar les
barreres que ens limiten a l’hora de relacionar-nos entre persones, i així garantir: l’equitat, la pertinença a
un grup i la participació de totes elles en diferents espais.
També, hem de tenir en compte que, quan entrem en contacte amb la diversitat, no ho fem des de les
mateixes oportunitats o punts de partida; ja que hi ha unes categories d’opressió, dominació o discriminació
per part del funcionament de la societat. Volem treballar la diversitat des de les diferents identitats que
tenim com a persones i que són punts de trobada amb els diferents col·lectius; i en resum, volem que la
diversitat no ens divideixi ni sigui un element per generar relacions desiguals i d'abús de poder, sinó al
contrari.

A més d’això, també posem la mirada en l’ecosistema format pel món animal i vegetal que ens envolta. La
Natura també té els seus bioritmes i una manera concreta d’estar al món i compartir-lo amb nosaltres.
Darrerament estem vivint les conseqüències de la manca d’harmonia de l’espècie humana amb l’entorn
natural, per tant és necessari repensar com convivim amb aquesta diversitat de formes de vida que no són
únicament la humana. Hem d’intentar transformar la nostra forma de vida cap a un horitzó més inclusiu,
respectuós i sostenible. És important protegir el medi natural i entendre’l una mica més, i meravellar-nos
per la seva gran varietat i abundància.

En definitiva, la nostra societat és producte d’un punt de trobada amb moltes cultures i diversitats al llarg de
la història. Tota cultura és fruit de la diversitat i està en contacte permanent amb la diversitat. L’Esguard
volem que els casals siguin un punt de trobada on els infants visquin i juguin en la diversitat (tant social com
Natural) i la sentin com a quelcom proper i enriquidor.
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DATES
Del 28 juny al 2 de juliol

Del 5 al 9 de juliol

AMBIENTACIÓ
Cultures del món
Què és una cultura? Quins tipus de cultura hi
ha al nostre entorn? Quines cultures
coneixem? Com ens enriquim d’aquestes
cultures?
La gran Família
Què és la família? Com som les nostres
famílies? Parlem dels tipus de famílies.

SORTIDES
Sortida temàtica + Piscina!

Sortida temàtica + Piscina!

Del 12 al 16 de juliol

Com sóc?
Quins són els meus límits? Quines barreres hi
ha en el nostre entorn? (personals i
d’infraestructures)

Sortida temàtica + Piscina!

Del 19 al 23 de juliol

Biodiversitat
Què és la biodiversitat? Què ens trobem en el
nostre entorn més proper? Com podem viure
nosaltres de manera més conscient i
respectuosa amb l’entorn? Protegim
ecosistemes.

Sortida temàtica + Piscina! * Nit de casal
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Del 26 al 30 de juliol

Emociona’t!
Què sentim? Com escoltem i respectem els
sentiments i emocions de les altres persones?
Expressar-nos lliurement.

Sortida temàtica + Piscina!
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Del 6 al 10 de setembre

Postals d’estiu!
Ens retrobem després de les vacances per
explicar-nos tot el que hem fet!

Sortida temàtica + Piscina!
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***Restem a l’espera a les indicacions de les mesures restrictives per els casals d’estiu, i poder concretar les sortides setmanals.
**La nit al casal i l’activitat en famílies es valorarà individualment amb cada escola.
* la nit del casal tindrà un cost de 5€ per infant.

En el transcurs de les 5 setmanes del casal ens farem aquestes preguntes a través del joc, sortirem al barri a
fer gimcanes per veure què passa al nostre entorn, marxarem a la muntanya per observar i gaudir de l’entorn
natural, farem una volta per conèixer diferents cultures, farem un retrat de la nostra família i en coneixerem
de noves i úniques, farem una biblioteca de joguines, un scaperoom, farem dinàmiques per conèixer-nos
més a nosaltres mateixes i a la resta de companys i companyes. I com sempre, aprendrem fent, jugant, fent
muntanya, fent barri, gaudint i compartint!

METODOLOGIA DE L’EIX
En relació als objectius: És important fer transversals aquestes idees sobre la diversitat en tots els objectius
del casal per tal d’incloure’ls a tots els aspectes fonamentals del casal d’estiu. A més d’això, creiem
important aterrar el treball sobre la diversitat a través d’objectius concrets encarats directament a la
diversitat i que treballarem de forma crítica a través de contes, d’accions i descobertes al barri, de
dinàmiques o en les nostres excursions.
En relació a les assemblees: L'assemblea és l'espai de conversa i decisió grupal. En aquest espai podem
decidir quines accions podem fer al barri de tot el que estem aprenent. És un espai de diàleg clau en
l'aprenentatge de la participació. Cal determinar rols equitatius dins d'aquesta i treballar-los
progressivament segons les edats. En els acords que prenem pel bon funcionament de l'assemblea, ens
hem d'assegurar que es faci un treball de respecte i que decidim què passa quan no n’hi ha.

També és l’espai on el grup podrà reconciliar-se i debatre com a comunitat, certes actituds i accions que a
vegades sorgeixen de la convivència en el propi grup.
En relació a les activitats: Volem qüestionar les barreres que ens envolten dia a dia i què podem fer per
eliminar-les, com ara: en les relacions entre persones i en la destrucció dels espais naturals; i fer un model
de vida més inclusiu, respectuós i sostenible. Creiem que les activitats son claus per fomentar un espai de
reflexió, debat i acció.
Pel que fa a infants més petits els volem acompanyar en aquest procés a partir de contes, teatre, rondalles
o històries, l’ambientació serà clau per gaudir de l’eix del casal. En qualsevol edat es poden plantejar
alternatives: un conte alternatiu, un mural, teatre de l'oprimit, acció per sensibilitzar la resta d'infants dels
casals, escriure, cantar una cançó, una acció al barri, amb famílies, etc.
En relació als serveis i neteja dels espais: La responsabilitat i el lideratge en aquest cas ha de ser compartit
entre tots els infants del casal. Cal que l'equip de monitoratge exerciti d'exemple i que es revisi quin és el
rol de monitores dones o homes en cada servei (qui escombra, qui fa bromes del tema, qui recorda que
s'ha de recollir, qui agafa pesos pesats, etc). També és important deixar els espais naturals millors de com
els hem trobat: la nostra petjada a la muntanya, al camp i a qualsevol lloc ha de ser sempre respectuosa i
conscient. A l’Esguard volem gaudir de les nostres sortides i excursions sense perjudicar les espècies que
viuen arreu del territori.

OBJECTIUS GENERALS DEL CASAL
1. Facilitar el desenvolupament de totes les vessants personals de cada infant (física, intel·lectual,
espiritual i afectiu i social) des d'una perspectiva feminista.
2. Fomentar un ambient d'equitat i convivència plena, on els infants són els protagonistes de
l'educació.
3. Acompanyar el desenvolupament de la creativitat i la imaginació.
4. Fomentar l'esperit crític i la perspectiva de gènere.
5. Conèixer les nostres arrels i d’on venim.
6. Descobrir experiències col·lectives sobre ecologisme i sostenibilitat.
7. Comprendre la connexió entre ecologisme i impacte mediambiental.
8. Gaudir de les activitats mitjançant les activitats i descobertes proposades.
9. Diversificar l'estona lliure des d'una perspectiva feminista.
10. Ser capaç organitzar-se i treballar en grup.
11. Crear espais d'assemblea on els infants puguin dir com se senten, opinin i treballin el compromís
col·lectiu.
12. Fomentar la cultura del lleure educatiu i l'associacionisme.
13. Fomentar la vida al barri apoderant-nos de l'espai públic o la cooperació amb entitats, lluny de l’oci
consumista que domina les ciutats.

TREBALL DELS EIXOS DEL PROJECTE EDUCATIU DE L’ESGUARD

Autonomia

Hàbits d’higiene, rutines, parar taules, grups de servei, assembles de valoració
amb conte amb infantil, i amb altres dinàmiques amb primària. Posar-nos el
banyador, cuidar els objectes de cadascú (motxilla, roba, gorra, etc.)

Gestió positiva dels
conflictes

Racó dels bons amics. Prevenció (crear un espai de cohesió i d’equip per
generar empatia i espai de confiança). Facilitar eines i paraules als infants
perquè se sentin còmodes per expressar allò que necessiten.

Perspectiva de gènere

No determinar rols per a cada gènere, cura del llenguatge i dels espais que
proposem per als infants, cuidar el model que som com a educadores i els rols
que exercim, diversitat de material i no sexista, espais de cures.

Educar en les emocions

Espais d’assemblea o de conversa, en la gestió del conflicte tenir en compte les
emocions, vocabulari que utilitzem, posar nom a allò que sentim i ens passa.

Sostenibilitat

Fomentar un consum, uns hàbits i una alimentació sostenible als nostres casals:
des dels esmorzars, els tovallons de roba fins a conèixer d’on venen els
aliments que mengem.

Atenció a la diversitat

Aprenem a valorar la riquesa de la diversitat. Entenem les diferències com una
oportunitat per aprendre i créixer. Farem referència a totes les actuacions que
podem realitzar per donar resposta a totes les individualitats que s’atenen al
casal; com a objectiu volem aconseguir que els infants avancin participant amb
el màxim de recursos i situacions educatives proposades.

ORGANITZACIÓ DEL DIA A DIA
Cada setmana segueix una estructura similar però adaptada a cada eix temàtic. L’estructura del dia és la
següent:
9.00 – Bon dia (Rutines + racons de joc compartit)
10.00 - Esmorzem
10.30 – 11.30 - Activitat 1 (normalment són gimcanes o jocs més moguts)
11.30- 12.30h – remullada i jocs d’aigua
12.45 – Serveis parar taula, espais compartits.
13.00 – Dinar + temps lliure i racons de joc compartit + descans (si ho necessiten)
15.00 – Activitat 2
16.15 – Assemblea de valoració + Rutines de recollida.
17.00 – Marxem a casa!
Al llarg del casal ens agrada diferenciar els ritmes i les programacions de les activitats en funció de les
diferents necessitats dels infants. Així doncs proposem que el joc i el moviment siguin l’eix central del dia a
dia, així com les rutines quotidianes, els hàbits i la tranquil·litat. La idea és disposar d’uns racons de joc
compartit amb material divers que ofereixi diferents possibilitats de joc, de relació i d’aprenentatge i

programar una o, com a molt, dues activitats al dia. La tipologia d’activitats programades seran: tallers de
cuina freda, taller d’experimentació, tallers de teatre i expressió, gimcanes esportives, gimcanes de
descoberta, activitats de sensibilització al barri, tallers de manualitats, activitats amb música, etc.
Vetllem perquè el casal d’estiu sigui un espai còmode per a tothom i que els infants vinguin a gaudir, a jugar,
a aprendre, però també a relaxar-se. Per això creiem que el ritme del dia a dia ha de ser flexible i s’ha
d’adaptar a les seves necessitats.

PREUS I HORARIS
Del 28 de juny al 30 de juliol i del 6 al 10 de setembre (PREUS PER TORN)
Mitja Jornada

Jornada completa

Acollida matinal

3 dies de 9h a 13h
2 dies de 9h a 17h

De 9h a 17h

4€/dia (esporàdics)
15€/setmana

90,00 €

125,00 €

INSCRIPCIONS
Inici d’inscripcions del casal d’estiu (amb beca i sense beca): del 26 d’abril fins el 21 de maig.
Amb la situació actual, l’Ajuntament ha concentrat tots els tràmits a través de plataformes digitals. Per tant,
tant la inscripció al casal com la sol·licitud de beca, es farà telemàticament.
Com bé sabeu, tots els casals d’estiu de l’Esguard estan homologats a la Campanya d’activitats de vacances
d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona. Recordeu que es bequen un màxim de 2 setmanes per infant i per
activitat. Les condicions i barems d’enguany son les següents:
Trams de beques:
Renda personal Disponible per nucli de convivència. Com es pot veure, l’accés als trams d’ajuts econòmics
(del 90%, 60% o 30%) estarà en funció de la renda personal anual del nucli de convivència. Per calcular en
cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres del
nucli de convivència -pare/mare/tutors i fills que hi convisquin- tenint en compte que un membre del nucli
de convivència amb discapacitat compta com a dos i en el cas de les famílies monoparentals que ho
justifiquin documentadament, l’adult referent també comptarà per dos.

De 0 € a 7.000 €
De 7.000,01 € a 9.000,00 €
De 9.000,01 € a 10.000 €
> de 10.000 €

90%
60%
30%
0%

Aquelles famílies que voleu sol·licitar beca pel casal d’estiu, detallem els dos formularis que s’han d’omplir:
- Sol·licitud de beca: a partir del dia 26 d’abril tindreu disponible en aquest enllaç:
https://vacances.barcelona.cat/ca/ formulari per demanar la beca. CODI ACTIVITAT: 060359CAS01
- Inscripció al casal: a través de la pàgina web de L’Esguard: www.lesguardcoop.cat
El dia 27 de maig sortiran els llistats provisionals de les beques atorgades; es podrà reclamar del 28 de maig
fins el 10 de juny. Enviaran el llistat definitiu el 18 de juny.
L’Ajuntament fa les notificacions de beques a través d’un SMS.
Aquelles famílies que NO voleu demanar beca, detallem el formulari que s’han d’omplir:
- Inscripció al casal: a través de la pàgina web de L’Esguard: www.lesguardcoop.cat

Sol·licitud de monitor/a de suport per infants amb necessitats educatives:
El període per demanar monitors/es de suport per infants amb necessitats educatives és del 26 d’abril fins
el 25 de maig. L’Ajuntament beca, com a màxim 4 setmanes per infant per activitat.
Aquests infants hauran de reunir els requisits següents:
-

Residir i estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona.
Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat, emès per un Centre d’Atenció
a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
Excepcionalment, als infants i adolescents amb necessitats educatives especials, empadronats/des a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que, per requeriment del Departament d’Ensenyament, estiguin
escolaritzats en algun centre educatiu de la ciutat de Barcelona, no se’ls requerirà que hi estiguin
empadronats/des.

A dia d’avui l’Ajuntament encara no ha facilitat l’enllaç per fer el tràmit. Quan tinguem la informació, us la
farem arribar. Per a més informació, podeu consultar el web de l’Ajuntament:
https://vacances.barcelona.cat/ca/inscripcions

Fi del període d’inscripcions oficial: el 22 de maig es tanca el període d’inscripcions del casal i s’obre la llista
d’espera. En aquest punt, per poder realitzar una inscripció, us haureu de posar en contacte directament
amb la coordinadora del casal d’estiu de la vostra escola i l’incorporarà al llistat d’espera fins que es pugui
obrir una nova ràtio.

PAGAMENTS
Període de pagaments:
- En el moment de realitzar la inscripció del casal d’estiu, cal fer com a mínim el pagament del 50% del
total inscrit del casal d’estiu (variarà en funció dels torns seleccionats).
- Cal haver realitzat la totalitat de pagament abans del 6 de juny.
- En el cas de sol·licitud de beca: cal que feu el pagament total del casal un cop surti la resolució de la
vostra sol·licitud (del 27 de maig al 6 de juny).
*Aquelles famílies que feu la inscripció del casal d’estiu fora del seu període oficial (a partir del 22 de maig),
haureu de realitzar la totalitat del pagament abans del 6 de juny.

Per realitzar el pagament, cal fer-ho mitjançant transferència bancària als números de compte associats als
casals:
Nº DE COMPTE: ES52 3058 0523 0427 2002 4274
CONCEPTE: ESCOLA + NOM I COGNOMS (de l’infant)

Retorn o anul·lació d’inscripcions:
-

-

-

Del 26 d’abril al 6 de juny:
• ES POT anul·lar voluntàriament la inscripció del casal d’estiu, amb dret a retorn del 50 % de
l’import abonat.
• Si finalitza el període de pagament (6 de juny) i no s’ha abonat cap import, entendrem que
renuncieu a la plaça pel casal d’estiu.
A partir del 7 de juny i fins al 13 de juny:
• L’anul·lació del casal per causes injustificades, comporta la pèrdua de plaça i només es
reintegrarà el 50% del que s’hagi abonat fins al moment. En el cas que posteriorment vulgueu
tornar a realitzar una nova inscripció, comuniqueu-vos amb la coordinació del centre i
entrareu a la llista d’espera.
• L’anul·lació del casal per causes justificades (malaltia acreditada amb certificat mèdic), ES
POT anul·lar i recuperar el 70% de l’import que s’hagi abonat fins al moment.
A partir del 14 de juny (quinze dies abans d’iniciar-se el casal):
• Per causes injustificades: no es retorna l’import abonat fins al moment i per tant, es perd la
plaça.
• Per causes justificades (malaltia acreditada amb certificat mèdic), ES POT anul·lar i recuperar
el 70% de l’import que s’hagi abonat i no gaudit del casal d’estiu.

ANUL·LACIONS
L’Esguard com a entitat organitzadora ens reservem el dret d’anul·lar l’activitat sencera o algun torn en
concret en cas de no cobrir el mínim de places establertes. Si es dona la situació, comunicarem l’anul·lació
del torn com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

RESUM DEL PROCÉS D’INSCRIPCIONS, BEQUES I PAGAMENT
Període per demanar beca i realitzar la
inscripció.
*condicions beques: màxim 2 setmanes per infant
per activitat

del 26 d’abril fins el 21 de maig
*Sol·licitud de beca: https://vacances.barcelona.cat/ca/
*Inscripció al casal: www.lesguardcoop.cat

Tancament de l’aplicatiu per inscripcions i
el 21 de maig (inclòs)
beques
Llistats provisionals de resolució de les beques El 27 de maig
Període de reclamació de beques

Del 28 de maig fins el 10 de juny

Llistat definitiu de beques atorgades

El 18 de juny

Sol·licitud de monitors/es de suport per
Del 26 d’abril fins el 25 de maig
infants amb necessitats educatives
*condicions: màxim 4 setmanes per infant per
activitat

*A l’espera de més informació

Primer període de pagament

Del 26 d’abril al 21 de maig

Data límit pagament complet

El 6 de juny

CONTACTE
Telèfon de contacte: 691 92 13 40 (Berta)
Horari : de 9.30 a 11.30 (de dilluns a divendres) i de 15.30 a 16.30 (dijous)
Correu electrònic: esguard.montseny@gmail.com

