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Som l’Associació Dinàmic! Una entitat d’educació
en valors amb més de 18 anys d’experiència en el lleure ,
compromesa amb la infància i que ja porta 14 anys dinamitzant els
casals d’estiu municipals a Premià de Dalt.
Us oferim a l’escola Marià Manent i a l’institut-escola Santa
Anna un casal d’estiu per a participants de P3 a 6è de primària on
combinem diversió i educació amb un programa pedagògic
d’activitats variades que serà dinamitzat per un equip educatiu
implicat, preparat, creatiu i responsable. Volem fer un casal
dinàmic i diferencial i sobretot que connecti amb els interessos
dels i de les infants per a que sumin a la seva vida experiències
molt enriquidores. Gràcies per confiar novament en el lleure
educatiu en valors i per acompanyar-nos en aquesta època de
l’any tan especial.

En Joan i la Valentina , són dos companys
d’una escola d’art que han acabat
les classes del curs i començaran les
seves vacances d’estiu.
Abans d’acomiadar-se però, es toparan
amb un “rockola musical” i escolliran
una cançó per ballar-la. A partir d’aquell
moment començarà una gran aventura,
la “rockola” els absorbirà i dins
d’ella es trobaran amb al geni Estradimalius,
un director d’orquestra estrafolari que està
molt preocupat per la desaparició dels
gèneres musicals més importants.
En Joan es convertirà en Jony Bonrolli i la Valentina en la Tina
Ballins i coneixeran diferents estils musicals com la música
clàssica, el Rock and Roll, el Pop, la Salsa i la percussió
Ens basarem en les intel·ligències múltiples i en l’educació africana o el Blues i el Jazz. A més coneixeran divertits
emocional. Dinamitzarem activitats variades que ajudaran a personatges com en Rudolf Giresbev, L’Edy Rollins, la Cyndi
desenvolupar les diferents capacitats i habilitats dels i de les Colors, la Cèlia Sugar o en Mike Trompetis.
infants d’una manera creativa. Realitzarem balls i danses,
Voleu sumar-vos en aquesta gran aventura musical?
coreografies, tallers de pintura i de manualitats, jocs motrius,
jocs d’aigua, jocs teatrals, jocs cooperatius, gimcanes, activitats
interculturals, jocs esportius, racons educatius, excursions i
Reunió informativa :
sortides d’entorn. L’equip d’educadors/es aplicarà una mirada
Dimecres 20 d’abril a les 17:15 h a la Sala de Plens.
humana i amorosa que pretendrà connectar amb l’estat d’ànim de
Reunió prèvia a l’inici del Casal:
l’infant i potenciar així el seu benestar i les seves relacions
Divendres
10
de juny a les 17:15h a l’Espai Santa Anna.
personals durant la seva estada al casal.

(fins el 16 de maig)
Procés d’inscripció:
A) Realitzar la sol·licitud d’inscripció de manera telemàtica:
Tramitar la sol·licitud amb 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
Adjuntar aquests documents en el moment de fer la sol·licitud d’ inscripció:
1. Full de sol·licitud d’inscripció complimentat*, detallant dades personals i torn al que es fa la inscripció.
2. Carnet de família nombrosa o monoparental ( si s’escau).
* Observacions: aquest document el podreu trobar a la web de l’Ajuntament (http://www.premiadedalt.cat/)
i/o a Carpeta telemàtica Dinàmic

B) Omplir la butlleta d’inscripció a la web de Dinàmic (a https://estiudinamic.org/inscripcions-on-line)
Documentació que cal aportar (s’haurà d’adjuntar/presentar):
Full d’Inscripció complimentat. 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 .

C) Pagament.
Un cop feta la sol·licitud d’inscripció per instància, rebreu un full de liquidació. Amb el que haureu de fer l’abonament
del import per transferència o ingrés al compte bancari que s’indiqui dins d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des
de la recepció del full d’abonament. Superada la data, sense haver efectuat el pagament, es procedirà a l’anul·lació de
la inscripció.
Suport presencial per poder tramitar la inscripció:
• OAC (Plaça de la Fàbrica de l’Ajuntament de Premià de Dalt) Dijous 5 de maig i dijous 12 de d’11:00 a 13:30 h
• Punt Informació Juvenil La Fletxa (Plaça Mil·lenari de Premià de Dalt)
Dimecres 27 d’abril i 4 de maig: de 10:00 a 13:00 h
Dijous 28 d’abril, i 5, 12 de maig : de 17:00 a 20:00 h
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Torns

9 a 13 h

9 a 15 h

9 a 17 h

(no inclou dinar)

(inclou dinar)

(inclou dinar)

Acollida
de 8 a 9 h

62,13€
62,13€
62,13€
62,13€
62,13€

103,74€
103,74€
103,74€
103,74€
103,74€

120,27€
120,27€
120,27€
120,27€
120,27€

15,20€
15,20€
15,20€
15,20€
15,20€

Dies 23,27,28,30 de juny i 1 de juliol ( 5 dies)
Del 4 al 8 de juliol (5 dies)
Del 11 al 15 de juliol (5 dies)
Del 18 al 22 de juliol (5 dies)
Del 25 al 29 de juliol (5 dies)
Dinar esporàdic fins les 15h

8,32€

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 13 h

9 a 15 h

9 a 17 h

279,59€

466,83€

541,22€

(els descomptes no seran acumulables)
DESCOMPTES SOBRE EL PREU/SETMANA
2n germà/na
Estar en possessió del carnet de família monoparental o nombrosa, s’aplicarà
un descompte del 25% per cada fill/a inscrit.
DESCOMPTES SOBRE ELS PACKS PER A TOT EL CASAL
2n germà /na
Estar en possessió del carnet de família monoparental o nombrosa, s’aplicarà
un descompte del 25% per cada fill/a inscrit.

25%
25%
25%
25%

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 2021/22. La inscripció l’haurà d’omplir i signar la mare, pare o
persona tutora de l’infant.
• Cal fer la petició d'inscripció amb una instància, adjuntant la fitxa d’inscripció (al web
municipal).
• I aportar la informació i documentació requerida a través de la web de l’Associació
Dinàmic.
• Per inscriure’s al casal, s’haurà de tenir en compte el final del període d’inscripcions ( 16
de maig) i fer els dos passos anteriors dins del termini i l’abonament de l’import requerit.
Un cop finalitzat aquest període, no s’acceptaran inscripcions.
• Un cop feta la petició per instància, només es podran fer variacions fins màxim al 31 de maig. Un
cop finalitzat aquest període, no s’acceptaran modificacions de les inscripcions.

Respecte a pagaments i devolucions
Gestió del preu públic
1. Un cop realitzada la sol·licitud de la preinscripció s’haurà de realitzar l’abonament, mitjançant un full de liquidació que serà facilitat
als interessats per part de la Corporació. L’abonament s’haurà d’efectuar mitjançant ingrés/transferència al compte bancari que
s’indiqui dins d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la recepció del full de liquidació. Superada la data sense haver efectuat
el pagament, es procedirà a l’anul·lació de la inscripció.
2. Les quotes liquidades i no satisfetes es fan efectives per la via administrativa de constrenyiment.
3. Quan per causes no imputables a l'obligat el servei no es presti, procedirà la devolució de l'import corresponent, conforme a allò que
s'ha fixat en l'article 46.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.
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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 Normativa de funcionament.
D’altra banda, també us informem que aquestes mesures i protocols podran variar segons la
normativa que estigui vigent durant la realització del casal.

651 181 244 / 644 277 955 / 93 357 35 19
Horari d’atenció: de 10 a 17h
mariamanent@estiudinamic.org / santaanna@estiudinamic.org
www.estiudinamic.org

