LA PINEDA MÀGICA 2021
TORNS
TORN 1: 28 de juny al 02 de juliol
TORN 2: 05 al 09 de juliol
TORN 3: 12 al 16 de juliol
TORN 4: 19 al 23 de juliol
•El preu és de 110€ per torn
•S’ofereixen un total de 120 places a cada torn.
•El casal està adreçat a infants que hagin cursat de P3 a 3r de Primària
•Activitat homologada per l’Ajuntament de Barcelona

LA PINEDA MÀGICA 2021
HORARI
08:30 – 16.30H
de dilluns a divendres
Acollida (cost 6€/setmana)
08:00h - 08:30h
Entrada al Casal
08:30h - 09:00h
Dinar (inclós en el preu)
13:00h - 14.15h
Sortida
16:15 - 16:30h
Abans de l’inici de cada torn, les famílies inscrites rebreu:
• Informació més concreta i específica relativa a l’organització de les entrades i sortides.
•El menú de cada torn. El preu inclou el dinar i la fruita de mig matí, i no es reparteix berenar.

LA PINEDA MÀGICA 2021
PRESENTACIÓ
La Pineda Mágica representa una alternativa d'oci i lleure per passar les vacances
d'estiu. És un casal econòmic, enriquidor i divertit, amb tota la intencionalitat de fer sentir als
petits/es, que estan de vacances, que els il·lusioni cada matí ser acollits pels seus companys
d'aventura.
La perspectiva educativa no deixa de ser un eix vertebrador de la Pineda Màgica, a
partir d'activitats diverses, tallers, descobertes i projectes. Els infants, a més de passar
estones de joc, també tindran l'oportunitat de viure l'aprenentatge fent-los actius i
participatius socialment fora de l'àmbit familiar i escolar. Apostem per una metodologia
participativa i, per això, els espais de socialització, l'aprenentatge significatiu, el treball
cooperatiu, les relacions comunitàries i l'aprenentatge en valors esdevenen l'essència del
casal.
A la Pineda Màgica no hi ha cap rellotge que marqui la jornada, la nostra voluntat és
que l'accés i la flexibilitat sigui fàcil per a les famílies, on la seguretat i comoditat dels infants
sigui una constant, i que esdevingui un casal amb pausa i bons aliments.

LA PINEDA MÀGICA 2021
ACTIVITATS I TALLERS
•

•
•
•
•
•

•

•

Activitats
De coneixença, de cooperació, per grups d'edat, conjuntes, o per bombolles de convivència, seguint les directrius
indicades per Sanitat.
Tallers arts escèniques
Explorar les arts escèniques a partir de diferents disciplines: teatre, dansa, circ
Tallers arts plàstiques
Dibuix, pintura, escultura
Tallers de Música
Creació d'instruments, grups de percusió, cançons, cant
Tallers d'esports
Basketball, Football, Handball, Voleyball, gincames, slackline
Espai de racons
A partir de l'organització de petits grups, cada racó realitza i/o explora una temàtica determinada i diferent. Els
racons són triats lliurement pels infants, potenciant així, l'autonomia i la iniciativa en vers els seus propis
interessos i motivacions.
Piscina / Jocs d’aigua
L’activitat de piscina es desenvoluparà o no, en funció dels protocols ques s’hagin establert en el moment d’iniciar
el casal. Si no poguessim anar a la piscina, els jocs d’aigua seran molt presents durant tot el Casal.
Sortides
Es realitzaran, excusions de lleure a l'entorn proper

LA PINEDA MÀGICA 2021
INSCRIPCIONS
• Les inscripcions es faran exclusivament online al següent link 
https://www.inscribirme.com/pinedamagica2021
• Inici inscripcions: 26 d’abril a les 09:00h
• Final inscripcions: 07 de maig a les 23:59
Documentació:
En el moment de fer la inscripció és imprescindible omplir correctament tots els camps i adjuntar tota la
documentació requerida.
1r Pagament:
Un cop feta la inscripció, rebreu un e-mail on es requerirà que feu una transferència bancària per valor
del 50% cost del Casal. La data límit per a realitzar la transferència serà el dia 14 de maig
La plaça quedarà confirmada en el moment en que rebrem el 1r pagament
Rebreu un e-mail de confirmació.
IMPORTANT: No fer la transferència del 1r Pagament comportarà la pèrdua de la plaça
2n Pagament:
Es cobrarà l’altre 50% del cost del Casal per rebut bancari entre els dies 1 i 5 de juliol

LA PINEDA MÀGICA 2021
DOCUMENTACIÓ I AUTORITZACIONS
En el moment de realitzar la inscripció haureu de:
Adjuntar la següent Documentació:
• Tarjeta sanitària individual (per les dues cares)
• Llibre de vacunacions al dia o informe mèdic oficial
• Certificat mèdic d’al.lèrgies (si s’escau)
Confirmar les següents Autoritzacions:
• Per a sortides i excursions
• Protecció de dades
• Cessió de drets d’imatge
En cas d’inscrits externs al centre, us demanarem via e-mail, després de la inscripció:
• Butlleta de domiciliació bancària
• Fotografia tipus carnet

LA PINEDA MÀGICA 2021
BAIXES I MODIFICACIONS
•
•

Caldrà notificar qualsevol baixa o modificació a vocalia.estiu@costaillobera.cat
La inscripció és vinculant. Un cop finalitzat el període d’inscripcions, no es faran
modificacions, canvis de torns o cancel.lacions totals o parcials de les inscripcions

•

Només es retornarà l’import total de la inscripció en cas de presentar un certificat
mèdic oficial justificant la incapacitat d’assistir al torn o torns inscrits.

•

Les baixes sense justificació tindran dret del retorn del 50% de l’import total del casal
només si es notifiquen fins a 15 dies abans que comenci el casal (11 de juny).

•

La plaça generada per una baixa serà assignada seguint la llista d’espera segons l’ordre
d’inscripció.

LA PINEDA MÀGICA 2021
INFORMACIONS
Ajuts econòmics a les famílies:
• Les famílies interessades en sol·licitar l’ajut econòmic s'adreçaran a
vocalia.estiu@costaillobera.cat per a assegurar la disponibilitat de plaça
• La sol.licitud de l’ajut econòmic s'ha de dirigir a l'Ajuntament de Barcelona, i la farà el
sol.licitant directament al web de l’Ajuntament en aquest enllaç:
www.barcelona.cat/vacances
• Data límit de presentació de sol.licituds d’ajuts: 19 de maig 2021

Monitors de suport per a la inclusió:
•

•

Les famílies d’infants amb diversitat funcional cal que sol.liciteu el formulari F7 a la
secretaria de l’AFA telefònicament 93 204 75 51 o a l’adreça
secretaria.afa@costaillobera.cat
Data límit de presentació de sol.licituds: 19 de maig 2021

LA PINEDA MÀGICA 2021
EQUIP MONITORS/ES
CARLOTA

ALBA

JOU

JOSEP

DEVI
NÚRIA

JAIME

LUCÍA

TOM

HELI

PACO

DAVID

LEA

ROSA

LA PINEDA MÀGICA 2021
EQUIP VOCALIA D’ESTIU
Ens trobareu a: vocalia.estiu@costaillobera.cat

Emma Riera 606 40 56 28 (responsable torns 1 i 2)
Álvaro Aytes 699 81 33 85 (responsable torns 3 i 4)
Santi Suso 648 61 80 20 (responsable torns 2 i 3)

Per a qualsevol avís durant el desenvolupament de l’activitat, caldrà avisar al vocal
encarregat del torn

