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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 que marca l’escola. 

Enguany, el centre d’interès serà  DESCOBRIM EL MÓN!!!! 

El Casal té dues parts ben diferenciades: 

Les activitats de matí que es fan a l’aire lliure i pràcticament totes fora del recinte 
escolar ( menys els nens i nenes de P-3 que només en faran tres): 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. 

Enguany tornem a oferir, la modalitat de teatre conduïda per EXPRESSA TEATRE, 
dirigida als nois i noies de 3r. a 6è. Aquesta activitat, però, només tindrà una durada de 
9.00 a 13.00 h. Qui s’inscrigui a aquesta activitat, tindrà opció de completar la resta 
d’horari (menjador i tarda) . Caldrà indicar-ho al full d’inscripció. 

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 capacitats pròpies de cada 
infant, a la vegada que fomenten la imaginació i la creativitat. 
 
Estem, doncs, treballant en aquesta línia, tot i que per poder concretar alguna de les 
activitats pensades encara és massa d’hora. Algunes entitats, museus, piscines ... 
encara no tenen el calendari i la programació d’estiu actius. 

Cap a finals de maig o principis del mes de juny us convocarem a una reunió 
informativa on us lliurarem el dossier amb totes les activitats programades. 
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HORARI BASE: 

8:00 a 9:00 servei d’acollida (opcional) 
9:00  arribada al casal  
9:05 a 9:30 h.  Benvinguda i ens situem 
9:30 a 12:55 h. activitats matí (sortides al parc, visites culturals, sortides de tot el dia, 
esport,  piscines…) 
13:00 a 15:00 Temps de migdia (*) 
15:00 h. arribada al casal 
15:05 a 16:30 h. activitats tarda: tallers centre d’interès  i berenar 
 
(*) Temps de migdia (servei de menjador opcional): 
13:00 a 14:00 serveis (parar taula, endreça) i dinar 
14:00 a 15:00 h. : joc lliure, ludoteca, descans. 
 
 
EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ  
 

Oceania DILLUNS 
 1 JULIOL 

DIMARTS 
 2 JULIOL 

DIMECRES 3 
JULIOL 

DIJOUS  
4 JULIOL 

DIVENDRES 5 
JULIOL 

9.00/9.30 esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar 

9.30/13.00 Presentem 
setmana i 

jocs 
tradicionals 

 
piscina 

 
Taller cuina 

amb Montse 

 
CRAM 

 
Jocs d’aigua 

 
Teatre(12h-

13h) 
 

13.00/15.00 D I N A R 

15.00/16.15  
TALLERS 

 
TALLERS 

 
Parc 

 
CRAM o 

TALLERS? 

 
TALLERS 

16.15/16.30 berenar berenar berenar berenar berenar 

 
 
(*) Cal dur-lo de casa .Sempre i quan l’activitat ho permeti. En cas contrari, us avisaré, i portarem alguna 
cosa per picar. 
(**)  En cas que no hi hagi un mínim d’infants no es podrà dur a terme. 
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DATES  

Torns Dates Horari Serveis opcionals 
1 25 al 28 de juny 2019  

 
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 1 al 5 de juliol2019 
3 8 al 12 de juliol 2019 
4 15 al 19 de juliol de 2019 
5 22 al 26 de juliol de 2019 
6 2 al 6 de setembre de 2019 
7 9 i 10 de setembre de 2019 

 
HORARIS I PREUS PER TORN: 

 

COLÒNIES ESTIU adreçades a nens i nenes de P-5 a 6è. 

CENTRE D’INTERÈS:  AVENTURES EN EL TEMPS! 

LLOC:  Granja Escola La Manreana, Juneda (Les Garrigues) Lleida 

La Granja Escola La Manreana. La Manreana va obrir les portes el juliol del 2007. És una antiga 
masia de les Garrigues, ara adaptada per acollir-hi tot tipus d'estades. Les nostres instal·lacions 
disposen d'un hivernacle i d'una granja amb tot tipus d'animals que us faran viure les activitats 
més habituals d'una masia de les Garrigues. 

 DATES:     Del dimarts 25 al dissabte 29 de juliol 2019 

HORARIS i PREU 

• Torn 5 dies del 25 al 29 de juny  : 225 € 
• Torn 3 dies del 27 al 29 de juny:  135 € 

 
HORARI BASE aproximat: 
8:00 h: Llevar-se 
9:00 h.  Esmorzar i serveis (*)  
10.30 h. a 12. 30 h : activitats matí (taller , gimcana, jocs de pistes ....) 
12.30 h. 13.30 h. : Piscina 
14.00 h. 15.30 h. :  Temps   de migdia : dinar , serveis  i joc lliure 
15.30 h. a 17.00 h: activitats de tarda  
17.00 h. : berenar 
17.30 h. a 19.30 h: activitats tarda 
19.30 h. a 20.30 h. : dutxes 
20.30 h. a 21.30 h: Sopar 
22.30 h. a 22.00 h.: temps lliure i/o preparació vetllada nit. 
22.00 h. a 23.00 h. :  Activitat de nit. 
23.00 h. : Bona nit. 
 (*) per grups es para i desparar taula, s’endreça l’habitació i l’entorn dins i fora de la casa. 

 

Torns Matí Matí amb dinar Matí i tarda sense dinar Mati i tarda amb dinar 
1  53,60 € 95 € 69,64 € 108,36 € 

2 al 6 67 € 118,75 € 87 € 135,50 € 
7 26,80 € 47,50 € 34,80 € 54,20 € 

Acollida matí 11 € setmanals – 3 € /dia esporàdic 
Acollida tarda 11 € setmanals – 3 € /dia esporàdic 
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HORARI INSCRIPCIONS: 

De dilluns a divendres de 9.00 a 10.00 h. 

I també 

Dilluns i dijous de 16.15 h. a 17.00 h. 

Cal adreçar-se a la taula habilitada al menjador de 
l’escola. 

 

INICI INSCRIPCIONS i SOL·LICITUDS AJUTS ECONÒMICS: 

DILLUNS 29 D’ABRIL DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscripcions són presencials i NO s'acceptarà cap, que 
no vagi acompanyada de tota la documentació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ DEL CASAL I COLÒNIES 

1.- Full d’inscripció degudament emplenat i signat. 
2.- Fotocòpia del DNI o NIE de la persona que signa la inscripció. 
3.- Fotocòpia targeta sanitària del nen/a  que s’inscriu 
4.- Fotocòpia 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. 
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INFORMACIÓ AJUTS ECONÒMICS 

 
Per assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta, independentment de la capacitat 
econòmica de la seva família, l’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics 
adreçat als nuclis de convivència que viuen a la ciutat i que puguin justificar la necessitat d’un suport 
econòmic.  
 
Complert aquest supòsit, es becaran-sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a -per a tot el 
període d’activitat, els Bressols d’estiu. Amb un màxim de 10 dies els Campus Olímpia, Casals d’estiu i 
esportius i de 14 dies en el cas de les Colònies, Rutes, Campaments, Sortides culturals fora de Catalunya, 
Estades Esportives i Rutes Esportives per infant inscrit i vàlid per a tots els infants del nucli de 
convivència 
 
No hi ha cap limitació del nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, i s'atorgaran 
en funció del pressupost municipal destinat a aquest efecte o dels recursos econòmics dels equipaments 
municipals organitzadors permetin. Es becaran – sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a - per a 
tot el període d’activitat , els Bressols d’estiu. Amb un màxim de 10 dies els Campus Olímpia, Casals 
d’estiu i esportius i de 14 dies en el cas de les Colònies, Rutes , Campaments i Sortides culturals fora de 
Catalunya, per infant inscrit i vàlid per a tots els infants del nucli de convivència.  
 
En funció de la renda personal disponible , 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.  
 
 
Per tal de facilitar l’anàlisi tècnica de 
la capacitat econòmica de les 
famílies que sol·licitin ajut per 
a l’activitat, així com el 
percentatge becat del cost de 
l’activitat, s’utilitzarà la taula de trams d’ingressos següent: 

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 
documentalment, l’adult referent també comptarà per dos. 
 
En cas què l’ import pressupostat abans esmentat no sigui suficient per subvencionar les sol·licituds 
valorades què per barem hi tinguin dret, es prioritzaran per ordre de l’ import de renda personal 
disponible per nucli de convivència, segons el criteri ordinal entre els dos extrems baremats de 0€ fins 

De 0 € a 6.000,00 € 90%  
De 6.000,00 € a 7.500,00 €  60%  
De 7.500,01 € a 9.000 €  30%  
> de 9.000 €  
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als 9.000,00€. La resposta de l’ Administració a la sol·licitud d ‘ajut en aquests casos serà: “denegada per 
manca de recursos municipals”. 
 
Les persones interessades en sol·licitar l’ajut econòmic s'adreçaran a l'entitat organitzadora de 
l'activitat a la qual es volen inscriure i formalitzaran conjuntament amb la persona referent de l’entitat, 
la Sol·licitud , sense abonar cap quantitat a compte.  
 
 
 
Les persones interessades hauran d’estar empadronades pares/tutors i fills que hi convisquin al 
municipi de Barcelona, inscripció que l’Ajuntament comprovarà directament d’ofici. 
 
Excepcionalment, es permetrà accedir als Ajuts municipals, a tots aquells nens i nenes amb necessitats 
educatives especials que tot i estar empadronats a l’ Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per 
requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’ educació especial dins el terme municipal 
de Barcelona i així ho puguin demostrar. 
 
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 .  
Per tant, s’haurà de presentar:  
 

• Formulari de sol·licitud d’ajut econòmic/autorització de consulta/declaració jurada lliurat per 
l'entitat organitzadora , degudament emplenat i segellat per aquesta.  

• En cas que al nucli de convivència hi hagi un membre amb discapacitat, aquest comptarà 
com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. 
Caldrà presentar en aquest cas, còpia de la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb 
Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya què certifiqui un grau de discapacitat del 
33€ o superior, juntament amb el Full de Sol·licitud.  
 
Tanmateix, si es tracta d’una família monoparental, la persona sol·licitant també comptarà 
per dues per al recompte abans esmentat si ho justifica documentalment amb el 
reconeixement de la Generalitat. 

 
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 d’ingressos anuals 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 la declaració jurada inclosa al Full de Sol·licitud.  
 

• 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.  

 
La Comissió d’Ajuts s’encarregarà de revisar i resoldre les sol·licituds presentades per a l’obtenció 
d’un ajut econòmic.  
 
La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades i notificarà el resultat provisional als interessats 
mitjançant correu electrònic o SMS, d’acord amb els art. 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i també els llistats que es facilitaran a 
les entitats organitzadores. Aquests llistats contindran el resultat de la sol·licitud que podrà ésser: 
Acceptació o Denegació.  
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La notificació i publicació de la resolució d’atorgament i denegació provisional obre el tràmit 
d’audiència de deu dies hàbils que començarà a comptar des de l’endemà de la seva publicació i 
notificació per presentar al·legacions.  
El fet que els sol·licitants interessats no presentin al·legacions suposa que hi estan conformes i la 
resolució provisional formulada tindrà caràcter de definitiva.  
 
En el cas d’haver-hi reclamacions, aquestes s’hauran de resoldre en el termini màxim de vuit dies 
hàbils.  
 
Les entitats mantindran la reserva de plaça fins a la resolució definitiva de les al·legacions.  
 
Abans de finalitzar el període establert, les persones beneficiàries d’ajut econòmic s'adreçaran a 
l'entitat organitzadora i formalitzaran la inscripció a l'activitat corresponent presentant el Full de 
Sol·licitud segellat en el seu dia per l’entitat organitzadora. En el mateix moment, o segons el sistema 
que estableixi cada entitat -que s'haurà comunicat a l'usuari en el moment de fer la inscripció l'usuari 
abonarà si és el cas, la diferència entre l’ajut econòmic i el preu de l'activitat.  
 
No es podrà canviar d’activitat un cop atorgat l’ ajut econòmic, tret que l’activitat inicial s’hagi anul·lat 
i el/la beneficiari/a no tingui una activitat alternativa.  
 
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o recurs 
contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els 
seus interessos. 
(Extracte protocol Campanya de vacances 2019- Ajuntament de Barcelona). 
 
 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 
 
S’obrirà un període de lliurament de sol·licituds sense limitació de places des del dia 
29 d’abril  al  15 de maig de 2019  ambdós inclosos. 
 
Un cop recollides les sol·licituds i fet el buidat, a partir del dia 17 de maig podreu 
consultar la llista d’inscrits. Caldrà que us adreceu al despatx de l’AFA. Demaneu-les a 
la Lourdes Adell. (servei d’atenció de 9.00 a 10.00 h. tel. 692 63 03 90 ) 

 
Per acabar de formalitzar la inscripció, s’haurà de  fer una paga i senyal del 50%, abans 
del 31 de maig de 2019 , 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. 

 
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. 
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 CALENDARI: 

• Del 29 d’abril a l’15 de maig de 2019 : Lliurament per part de les famílies 
interessades del full d’inscripció degudament emplenat, així com la 
documentació demanada (no oblideu posar el nom de l’infant i marcar les 
opcions dels serveis que us interessen) . El termini s’acabarà a les 12.30 h del dia 
15 de maig.  Caldrà lliurar-li a la Lourdes (despatx de l’AFA). 
 

• Del 29 d’abril al 15 de maig de 2019: Sol·licituds ajuts econòmics casal. Caldrà 
recollir  l’imprès de sol·licitud de l’ajut al despatx de l’A.FA. Els ajuts s’hauran 
de tramitar directament a l’OAC del Districte de Gràcia. (veure escrit adjunt 
Ajuts Econòmics a les famílies).  
 

• 30 de maig de 2019:  Llistat provisional de persones beneficiàries d’ajuts 
econòmics. Caldrà adreçar-se al despatx de L’A.FA. 
 

• Del 31 de maig al 14 de juny de 2019: període de  reclamacions d’ajut 
econòmic. S’hauran de tramitar directament a l’OAC del Districte de Gràcia, 
mitjançant la presentació d’una instància. 
 

• 13 de juny de 2019: Llista definitiva de beneficiaris  d’ajuts econòmics. 
 

• Del 28 de maig al 16 de  juny  de 2019 : formalització de la inscripció dels 
beneficiaris d’ajut econòmic. 

 
 
 

Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos a: 
gestioexatrescolars@afaunivers.cat 

 
 

 

mailto:gestioexatrescolars@afaunivers.cat

