ESTIU EN MARXA 2021
Un eix temÀtic creatiu i engrescador:
Bimba, Balam, BambÚ, farem histÒria amb tu!

HOLA! Som l’Associació Dinàmic! Una entitat d’educació en
valors amb molts anys d’experiència en el lleure, compromesa
amb la infància i que gestiona els casals d’estiu a Premià de Dalt
des de fa molt anys.
Us oferim un servei d’estiu a l’escola Marià Manent i a l’escola
Santa Anna per a participants de P3 a 6è de primària on
combinem diversió i educació amb una programa d’activitats ben
elaborat que serà dinamitzat per 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 tornarem a estar a l’alçada
de les circumstàncies actuals i oferirem novament un espai segur
i de confiança!

Metodologia i activitats

Ens basarem en les intel·ligències múltiples i en l’educació
emocional. Dinamitzarem activitats variades que ajudaran a
desenvolupar les diferents capacitats i habilitats dels i de les
infants d’una manera creativa. Realitzarem balls i danses,
coreografies, tallers de pintura i de manualitats, jocs motrius,
jocs d’aigua, jocs teatrals, gimcanes, activitats interculturals, jocs
esportius, racons educatius, i sortides d’entorn. L’equip
d’educadors/es aplicarà una mirada humana i amorosa que
pretendrà connectar amb l’estat d’ànim de l’infant i potenciar així
el seu benestar i les seves relacions personals durant la seva
estada al casal.

La Balam i en Bambú just comencen la seva feina al Centre
del Temps, un lloc secret des d’on es fan viatges per
diferents èpoques del temps amb la missió de vigilar que cap
element o acció alteri la història de la humanitat. La Bimba,
cap de les de missions del temps, informa a la Balam i a en
Bambú que s’ha detectat un desordre important en una de
les èpoques i que això podria tenir greus conseqüències en
la resta d’èpoques i també en el nostre present! Quina serà
la causa d’aquest gran desordre? El nostre Equip del Temps
es posarà en marxa per investigar aquest cas! Voleu viatjar
pel temps? Doncs som-hi! Aquest estiu farem història!

Una aventura per compartir

L‘aventura de l’eix temàtic la presentarem als i a les infants
a través d’una sèrie vídeos animats en un format de capítols
d’entre 5 i 7 minuts. Podreu seguir les noves aventures a
través del web: www.estiudinamic.org
Us convidem també a veure les sèries temàtiques dels
nostres anteriors casals a través del canal Youtube “Viu

Dinàmic”.

REUNIÓ INFORMATIVA

Reunió
virtual:
dilluns21
20 de
de juny
h h
Reunió
virtual:
dilluns
junyaales
les17:15
17:15
( Enllaç: http://meet.google.com/vnm-vsov-ohe )

INSCRIPCIONS i PAGAMENTS (fins el 17 de juny)
Procés d’inscripció:

A) Disposar d’aquests documents en el moment de fer la inscripció:
1. Full d’inscripció.
2. Document d’informació general del casal.
3. Full d’autoliquidació (per calcular el cost i realitzar el pagament).

Observacions: aquest documents els podreu trobar a la web de l’Ajuntament (http://www.premiadedalt.cat/)
i/o a http://www.estiudinamic.org (secció inscripcions)

B) Realitzar la inscripció de manera telemàtica:
Tramitar una instància genèrica a la Seu-e del web municipal, amb idCAT Mòbil o certificat digital.
IMPORTANT: les persones amb NIE permanent o que no puguin fer el tràmit telemàtic, hauran de fer la inscripció de forma
presencial a l’OAC (Plaça de la Fàbrica de l’Ajuntament de Premià de Dalt) . Abans s’haurà de demanar
CITA PRÈVIA . Si és el vostre cas, podeu demanar cita fent clic AQUÍ
Suport presencial per poder tramitar la inscripció:

• OAC (Plaça de la Fàbrica de l’Ajuntament de Premià de Dalt)
Dijous 10 de juny i dijous 17 de juny d’11:00 a 13:30 h

• Punt Informació Juvenil La Fletxa (Plaça Mil·lenari de Premià de Dalt)
Dimecres 9 i 10 de juny i dijous 16 i 17 de juny : de 10:00 a 13:00h
Dijous 10 de juny / Dimarts 15 de juny / Dijous 17 de juny : de 17:00 a 20:00 h

Documentació que cal aportar (s’haurà d’adjuntar/presentar en el procés d’inscripció):
•
•
•
•

Full d’Inscripció complimentat.
Resguard de pagament
Còpia del NIF o NIE de la persona adulta (mare/pare/persona tutora legal) que realitza la inscripció.
Còpia de la targeta sanitària de l’infant
• Còpia de les vacunacions de l’infant.

ESTIU EN MARXA 2021

Preus,TORNS i opcions horÀRIES
Torns

9 a 13h

9 a 15h

9 a 17h

(no inclou dinar)

(inclou dinar)

(inclou dinar)

Acollida
de 8 a 9h

24,85€
49,70€
62,13€
62,13€
62,13€
62,13€

41,50€
82,99€
103,74€
103,74€
103,74€
103,74€

48,11€
96,22€
120,27€
120,27€
120,27€
120,27€

6,08€
12,10€
15,20€
15,20€
15,20€
15,20€

23 i 25 de juny (2 dies)
28 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol (4 dies)
Del 5 al 9 de juliol (5 dies)
Del 12 al 16 de juliol (5 dies)
Del 19 al 23 de juliol (5 dies)
Del 26 al 30 de juliol (5 dies)

SERVEIS esporÀDICS
Dinar esporàdic fins les 15h

Dinar esporàdic fins les 17h

Tarda esporàdica 15h a 17h

8,32€

11,63€

3,31€

Bonificacions i exempcions

Les famílies interessades que decideixin utilitzar el servei de l'Estiu en Marxa tots els torns,
obtindran un descompte del 10% sobre el preu total, en funció de la franja horària escollida.
L'acollida matinal i les opcions de dinar esporàdic o tarda esporàdica no tindran cap descompte.
Franja horària
Paquet complet (tots el torns)

9 a 13h

9 a 15h

9 a 17h

290,76€

485,51€

562,87€

ALTRES DESCOMPTES
DESCOMPTES SOBRE EL PREU/SETMANA
2n germà o germana o famílies monoparentals
A partir del 3r germà o germana
DESCOMPTES SOBRE ELS PAQUETS PER A TOT EL CASAL
2n germà o germana o famílies monoparentals
A partir del 3r germà o germana

25%
50
25%
50%

NORMATIVA DEL SERVEI
Respecte a les inscripcions
Les inscripcions al casal d’estiu estan obertes a infants que han estat escolaritzats de P3 a 6è de primària durant el curs
2020/21. La inscripció l’haurà d’omplir i signar la mare, pare o persona tutora de l’infant. S’haurà d’omplir la fitxa d’inscripció
i aportar la documentació que es demana per complementar la inscripció
Per inscriure’s al casal, s’haurà de tenir en compte el final del període d’inscripcions. Totes les inscripcions degudament
complimentades, rebudes dins aquest període seran acceptades (sense sorteig ni ordre de preferència). Un cop finalitzat
aquest període, només s’acceptaran inscripcions si queden places lliures en els torns sol·licitats.
Respecte a pagaments i devolucions
Si una família varia algun torn dins el període d’inscripcions es farà el canvi de manera automàtica i es modificarà l’import
a pagar. Si el canvi és posterior al darrer dia d’inscripció, en cas que es desitgi una ampliació, s’haurà de valorar les places
que quedin lliures en els torns demanats, i en cas que es desitgi una reducció, s’haurà d’acollir als criteris de devolució
marcats.
Si superada la data límit de termini de pagament no s’ha abonat la totalitat del servei contractat, es procedirà
a l’anul·lació de la inscripció i s’haurà d’acollir també als criteris de devolució.
Els i les usuàries que finalment no facin ús del servei de casal d’estiu, en cas d’haver efectuat l’ingrés
i previ informe del tècnic corresponent, tenen dret a la devolució del 80% de l’import abonat,
sempre i quan si efectuen la cancel·lació de la inscripció amb una antelació mínima de 3 dies
després de la finalització del període d’inscripció.
En cas de cancel·lacions amb menys antelació, per una raó justificada es retornarà el 40% de
l’import i per no justificada el 0%, previ informe del tècnic corresponent. No es retornarà cap
import, tret que es justifiqui per causa de força major.
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Protocols i mesures sanitÀries
Dinàmic complirà amb la normativa sanitària vigent per tal de vetllar pels vostres fills i filles
durant totes les activitats que realitzarem. Si voleu tenir més informació sobre els protocols i
accions que establirem en relació a aquest tema, podeu fer clic a Guia Informativa Sanitària
D’altra banda, també us informem que aquestes mesures i protocols podran variar segons la
normativa que estigui vigent durant la realització del casal.

Contacte de l’ASSOCIACIÓ DINÀMIC
651 181 244 / 671 676 699 / 657 548 800
Horari d’atenció: de 10 a 17h

mariamanent@estiudinamic.org / santaanna@estiudinamic.org
www.estiudinamic.org

