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L’AFA ha formalitzat la seva sol·licitud per tal de formar part de la Campanya 
d’activitats de vacances d’estiu per a infants i adolescents, adherint-nos a la 
modalitat de Casal d’estiu, que ofereix l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

 

 

Dins d’aquesta campanya s’ofereixen Casals d’estiu, Campus Olímpia, 
Campaments, Colònies, Rutes, Estades Culturals, segons la tipologia de cada 
entitat (poliesportius, esplais, agrupaments escoltes, escoles...). El fet 
d’inscriure’ns-hi garanteix, entre d’altres, l’accés a uns ajuts econòmics 
d’aquelles famílies que ho demanin i estiguin dins dels barems establerts.. 

En el nostre cas, organitzem un casal d’estiu que s’engloba dins de l’àmbit del 
lleure, atesa la naturalesa de les nostres instal·lacions, que a través d’activitats 
lúdiques i educatives formen part de l’educació no formal de la canalla, seguint 
sempre amb la línia pedagògica de l’escola. 

 

 

 

 

En cas que puguem sortir fer activitats fora de l’escola, l’estructura del casal 
serà: 

Les activitats de matí que es fan a l’aire lliure i pràcticament totes fora del 
recinte escolar : sortides als parcs del voltant o als parcs de la resta de la ciutat, 
sortides de tot un dia, a la piscina, gimcanes, jocs de pistes, activitats en altres 
entitats (biblioteques del barri, sortides pedagògiques a algun museu...). Amb 
aquestes activitats, les criatures s’interrelacionen, intercanvien experiències, 
col·laboren els uns amb els altres; en definitiva, es fomenta la col·lectivitat. 

Les activitats de tarda tenen un altre caire, ja que es fan dins de l'escola 
aprofitant només els espais més amplis i en un ambient més relaxat: tallers i 
racons que formen part del centre d’interès. Aquestes activitats potencien les 

Tot i l’excepcionalitat del moment i que a aquestes alçades encara no sabem quina 
oferta cultural tindrà la ciutat de Barcelona i les entitats esportives, no podem concretar 
quines activitats, fora de l’escola podrem oferir. 

Si arribat el moment, no se’n poden fer i sempre i quan les administracions pertinents 
ho permetin, farem venir talleristes especialitzats a fer les activitats  a la mateixa escola. 
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capacitats pròpies de cada infant, a la vegada que fomenten la imaginació i la 
creativitat. 
 
Entre finals de maig i principis de juny, us convocarem a una reunió 
informativa on us lliurarem el dossier amb totes les activitats programades, i 
podreu conèixer l’equip d’educadors/es. En cas que, a causa de les mesures 
preventives de la COVID19, no es pogués realitzar presencialment, us l’enviarem 
per correu electrònic,. 

 
• EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ  

 
 
(**)  En cas que no hi hagi un mínim d’infants no es podrà dur a terme. 

• TORNS i DATES: 
 

Torns Dates Horari Serveis opcionals 
1 28 al  2 de juliol de 2021  

 
de 9:00 a 13.00 

i 
de 15:00 a 16:30 

h. 

 
Menjador: de 13.00 a 15.00 

h. 
 

Acollida matí: 8.00 a 9.00 h. 
 

Acollida tarda : 16. 30 a 17.30 
h. 

2 5 al 9  de juliol 2021 
3 12 al 16 de juliol 2021 
4 13 al 17 de juliol 2020 
5 19 al 23 de juliol 2021 
6 26 al 30 de juliol 2021 
7 1 al 3 de setembre 2021 
8 6 al 10 de setembre 2021 

 
 
 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
8.00 - 9.00 h. MATINERS ( opcional) 
9.00 - 9.05 h. ARRIBADA AL CASAL ( cal ser molt puntual) 
9.05 h. -9.30 h. BENVINGUDA: Ens situem! 
9.30 -12.50 h. 
 
10.30 h. –  

Sortida tots 
els grups: al 
parc 
  

 Piscina: 
Bosc Tancat 
 

Sortida 
cultural i/o 
de tot el dia 

Sortida tots 
els grups: al 
parc 

  

Sortida tots 
els grups a 
la platja 

13.00 -14.00 h. TEMPS DE MIGDIA: DINAR 
14.00 -15.00 h. TEMPS DE MIGDIA: TEMPS LLIURE – ESPAI TRANQUIL 
15.00 - 15.05 h. ARRIBADA AL CASAL 
15.05 - 16.15 h. Activitats relaxades: jocs  dirigits, tallers, contes, cançons, cuina… en 

funció al centre d’interès. 
16.20 -16.30 h. BERENAR I FINS DEMÀ! 
16-30 – 17-30 h. 
(**) 

ACOLLIDA TARDA (opcional) 
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• HORARIS I PREUS PER TORN: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preu per 
torn 

Matí 
 

Matí amb dinar Matí i tarda 
sense dinar 

Mati i tarda amb 
dinar 

Del 1r. al 
6è. 

54 € 90 € 70 € 94 € 

7è 32,40 € 54 € 42 € 56,40 € 
8è. 54 € 90 € 70 € 94 € 

Acollida 
matí  

11 € setmanals – 2,20 € /dia esporàdic 

Acollida 
matí del 
7è. ton. 

6,60 € setmanals – 2,20 € /dia esporàdic 

Acollida 
tarda 1t, 7è 

i 8è torn 

11 € setmanals – 2,20 € /dia esporàdic 

Acollida 
tarda del 
7è. torn 

6,60 € setmanals – 2,20 € /dia esporàdic 
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INICI INSCRIPCIONS  

DISSABTE  25 D’ABRIL DE 2020. 

Aquest any, a conseqüència de la situació d’excepcionalitat que comporta la crisi 
sanitària ocasionada per la Covid-19, les inscripcions es faran únicament a través 
d’Internet.  

Hi haurà dues maneres de poder complimentar la inscripció: 

1.- Emplenant el full d’inscripció i retornant-lo a l’adreça de correu electrònic 
gestio@garbuix.org. 

2.- Inscrivint-vos   mitjançant la plataforma de l’Ajuntament de Barcelona que trobareu 
a https://vacances.barcelona.cat/ca 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CALENDARI  PROCÈS INSCRIPCIONS : 

Del 24 d’abril al 21 de maig de 2021 : Lliurament per part de les famílies interessades 
del full d’inscripció degudament emplenat a l’adreça de correu electrònic 
gestio@garbuix.org o bé,  a través del portal de l’Ajuntament de Barcelona 
https://vacances.barcelona.cat/ca,  apartat INSCRIPCIONS. 

 
Un cop recollides totes les sol·licituds , rebreu un correu electrònic amb la confirmació 
de la plaça. 

 
Per acabar de formalitzar la inscripció, un cop hagueu rebut el correu de confirmació 
de plaça,  s’haurà de  fer una paga i senyal del 50%, a partir del dia 1 de juny  de 2021 , 
fent un ingrés al número de compte de LA CAIXA: 

ES45 2100 3186 0121 0036 0480 

Abans de començar el torn on hagueu inscrit el vostre fill/a, caldrà haver abonat la 
totalitat del cost del mateix. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ DEL CASAL I 
COLÒNIES QUE L’ENTITAT US DEMANARÀ, MÉS ENDAVANT: 

1.- Full d’inscripció degudament emplenat i signat. 
2.- Còpia escanejada del DNI o NIE de la persona que signa la inscripció. 
3.- Còpia escanejada targeta sanitària del nen/a  que s’inscriu 
4.- Còpia escanejada del llibre de vacunació. En cas de no tenir-lo, caldrà un 
certificat mèdic on consti que l’infant  no té cap malaltia 
5.-Foto mida carnet del nen/a que s’inscriu. 

 

mailto:gestio@garbuix.org.
mailto:afapaucasalsgracia@gmail.com
https://vacances.barcelona.cat/ca
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Indiqueu el nom i cognoms de L’INFANT INSCRIT , NO el del pare/mare, que fa 

l’abonament. 

En cas d’haver sol·licitat ajut econòmic,  no caldrà fer 
aquesta paga i senyal, fins que no s’hagi publicat la 

resolució. 

 
PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT PODEU ADREÇAR-VOS A : 

 
gestio@garbuix.org 

 

Whatsapp  640 666 447  
(de dilluns a divendres només matins )  

 


