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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 adolescentes, adherint-nos a la modalitat de Casal 

d’estiu, que ofereix l’Ajuntament de Barcelona. 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 de 

dels barems establerts.

Aquest curs, i degut al estat d’alarma i al procés de desconfinament que està marcant el 

govern i les autoritats sanitàries, pot ser que algunes de les activitats proposades canvïin, o 

fins i tot s’hagin d'anul·lar.
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Què és JUGART?

Des de VIU apostem per fer jugar amb totes les seves possibilitats però fent èmfasi els jocs 

de grup on la relació preponderant sigui associativa, cooperativa i col·laborativa.

Les característiques pròpies d’un casal faciliten molt la tasca d’acompanyar la barreja pròpia 

de l’educació no formal: lleure, relacions, societat i cultura donades en un espai i temps 

limitat.

Quan hi afegim el suport històric i diferents disciplines artístiques tenim com a resultat un 

concepte que uneix esplai, aprenentatge i creixement, autonomia i sociabilitat, és a dir, 

JUGART.

Les propostes (jocs, esports, tallers) tenen com a objectiu principal el gaudi del lleure en els 

àmbits social, esportiu i cultural. La barreja interdisciplinària ens ofereix aquesta possibilitat. 
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Tenint en compte els diferents espais, el paper de l’acompanyament, les modalitats de 

jocs/esports/tallers artístics, el nombre de participants i les relacions que es donen les 

nostres propostes seran sempre obertes, adaptables al grup/edat i respectuoses amb la 

canalla a qui van adreçades.

Seguint amb la metodologia emprada durant el Migdia tindrem en compte les opinions, 

sentiments, sensacions i suggeriments de la canalla (tant individual com grupalment) i la 

programació es veurà modificada/adaptada sempre que calgui per aconseguir el major 

nivell de gaudi.

Cada dia trobaran 3 propostes bàsiques (joc, esport, taller artístic) i podran decidir quines 

realitzar. També proposarem sortides setmanals que dependran de les indicacions que 

rebem de la Generalitat i el Govern.



Eix transversal:

● L’art de jugar és universal; barreja de propostes on jugar, fer esport i  fer tallers artístics es donen la mà.

Centre d’interès:

● Donar a conèixer disciplines artístiques, uns quants jocs i esports mesclant els tres conceptes. Ara anem 
a “Jugart”. 

● Juguem a les places del barri, plasmem els seus paisatges

Eixos d’animació:

● 1a setmana: L’art antic / Jocs clàssics
● 2a setmana: L’art modern / Jocs moderns / Setmana musical.
● 3a setmana: L’art col·laboratiu / El joc col·laboratiu / Setmana pictórica.
● 4a setmana: L’art col·lectiu / Els jocs col·lectius / Setmana cinematogràfica.
● 5a setmana: Obres interplanetàries / Jocs de l’Univers / Setmana teatral.
● 6a setmana: “Barrejart” (mescla de disciplines) / Multi jocs / Setmana de la dansa.
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CASAL D’ESTIU L’UNIVERS 2020 Un Univers de Lleure Del 22 al 26/06/20

Setmana 1

Eix d’animació: Jugarem a jocs clàssics, coneixerem i durem a terme propostes relacionades amb un art tan antic 
com és el teatre i farem un poti poti on el lleure i el teatre es fondran per preparar petites representacions que 
s’estrenaran el divendres d’aquella setmana.

L’art antic Setmana teatralEls jocs clàssics

Objectius: 
1. Conèixer altres jocs clàssics i populars.
2. Potenciar el treball en grup muntant obres de teatre.
3. Començar el mural del casal.

Activitats:

1. Propostes de jocs tradicionals/antics/clàssics.
2. Bases per a la creació i muntatge d’obres teatrals curtes.
3. Jocs de taula / propostes de baixa intensitat (tardes).

EL CASAL SETMANA A SETMANA (exemple)
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CASAL INFANTIL L’UNIVERS ESTIU 2020. Setmana Cinematogràfica.
UN ESTIU PER “JUGART”

L’ART ANTIC I ELS JOCS CLÀSSICS Del 29 de juny al 03 de juliol

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9’00-9’30h Benvinguda i recollida 
d’informació.

Benvinguda i recollida 
d’informació.

Benvinguda i recollida 
d’informació.

Benvinguda i recollida 
d’informació. Benvinguda i recollida d’informació.

9’20-10’30h Activitat

Anem a la piscina / Jocs 
aquàtics al Casal

Anem de sortida:

● Parcs.
● Museus.
● Jumping.

● Bosc urbà.
● ...

Anem a la platja / Jocs 
aquàtics al Casal

Activitat

10’30-11’15h Esmorzar Esmorzar

11’15-12’15h Activitat Activitat

12’15-12’45h Preparació sortida Preparació sortida Preparació sortida Preparació sortida

12’30-14’00h Dinar Dinar Dinar Dinar

14’00-14’45h Post dinar Post dinar Post dinar Post dinar

14’45-15’00h Preparació sortida 15h Preparació sortida 15h Preparació sortida 15h Preparació sortida 15h

15’00-16’15h Activitat baixa intensitat Activitat baixa intensitat Activitat baixa intensitat Activitat baixa intensitat

16’15-16’30h Preparació sortida Preparació sortida Preparació sortida Preparació sortida Preparació sortida 
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DIA A DIA DEL CASAL

HORARI INFANTIL i PRIMÀRIA (Totes les propostes adaptades als diferents grups/edats).

9 a 9’20h Benvinguda i atenció a les famílies.

9’20 a 9’30h Qui ha vingut?

9’30 a 10’30h Presentem l’activitat, preparem els materials i comencem a jugar.

10’30 a 11’00h Esmorzar

11’00h a 12’15h Continuació i finalització activitat.

12’15 a 12’45 Preparació sortida de les 12’30h (excepte a les sortides de tot el dia).

12’45h Sortida canalla que no dina al casal i preparació àpat.

12’45 a 14’00h Àpat

14’00 a 15’00h Post àpat: Migdiada / Jocs de taula.

15’00h Sortida/Entrada (excepte a les sortides de tot el dia).

15’00 a 16’15h Activitat de baixa intensitat.

16’15 a 16’30h Preparació sortida. 9



CAL PORTAR (Infantil)

Esmorzar

Roba de recanvi

CAL PORTAR (Primària)

Esmorzar
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Documentació a portar per part de les famílies:

● Fotocòpia de la cartilla de vacunació o certificat mèdic oficial.
● Fotocòpia de la targeta sanitària.
● Fitxa salut*.
● Autorització sortides i autorització mèdica*.
● Certificat mèdic actualitzat: on s’especifiqui el tipus d’intolerància o al·lèrgia així com la dieta 

que s’ha de seguir. 
● Protocol d’actuació en cas de situació crítica.
● Autorització per recollida de menors 16 anys i/o sortida lliure*.

*Trobareu els documents descarregables a la pàgina web de l’escola.



Ajuts econòmics per a les Colònies 2020
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L’Ajut econòmic és un servei ofert per l’Ajuntament mitjançant el seu programa Vacances d’estiu 2020. El període d’inscripció és de dissabte 25 
d’abril a dimarts 19 de maig del 2020.

En primer lloc heu d’inscriure-us a l’activitat escollida, teniu les instruccions dins de l’apartat INSCRIPCIONS.  Cal emplenar tots els camps 
obligatoris. No s’haurà d’abonar cap import fins que la Comissió d’Ajuts us comuniqui l’atorgament de l’ajut (amb l’import corresponent) o la 
denegació del mateix. Un cop feta la sol·licitud rebreu un correu electrònic o un SMS on us comunicaran si la sol·licitud està correctament emplenada i 
si es procedeix a la seva tramitació. En cas d’esmenes o la necessitat d’aportar dades addicionals també rebreu la comunicació. El 28 de maig us 
notificaran el resultat provisional mitjançant les mateixes vies comunicatives però la llista definitiva no es publicarà fins el 19 de juny. En cas de denegació 
de l’ajut podreu presentar les al·legacions del 29 de maig al 12 de juny. 

Els cobraments (totals i/o parcials) no es duran a terme fins el 14 de juny del 2020.

Per accedir-hi cal complir uns requisits, aquí en teniu la informació:
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

Per demanar l’ajut cal omplir aquest formulari abans del 19 de maig:
https://ajutsbcncve2020.cat/main/index.php?lang=ca

El Codi de l’activitat és: 060498CAS01

En tots els casos és imprescindible omplir i entregar la inscripció de l’entitat organitzadora, VIU, a viuprojectelleure@gmail.com . 
Trobareu el full d’inscripció en aquest enllaç:  http://www.afaunivers.cat/casal-i-colonies-destiu-2020/ . El termini d’inscripcions acaba el 
14 de juny del 2020.

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
https://ajutsbcncve2020.cat/main/index.php?lang=ca
mailto:viuprojectelleure@gmail.com
http://www.afaunivers.cat/casal-i-colonies-destiu-2020/

