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Qui som?

QUI SOM?
DIVERJOC és una entitat no lucrativa de caràcter lúdic, esportiu, cultural i de
lleure, constituïda l’any 1999 per un col·lectiu de professionals amb experiència
docent i en l’organització d’activitats de lleure infantil i juvenil.

MENJADORS

CASALS I
COLÒNIES

EXTRAESCOLARS

DIVERKONECT

+ de 200 persones en plantilla
+ de 30 centres educatius

+ de 300 activitats en marxa
+ de 3.000 participants/any

Com ho fem?

ACTIVITAT

JOC

DIVERSIÓ

APRENENTATGE

Què volem?
Afavorir L’APRENENTATGE mitjançant el joc i la
participació.
Crear un clima de CONVIVÈNCIA afavorint la
socialització dels infants.
Facilitar un espai de LLIURE INICIATIVA i
CREATIVITAT.
Fomentar les ACTITUDS SOCIALMENT
COMPROMESES.

temàtica

Casal’22
Basada en un centre d’interès

+20 ANYS FENT CASALS D’ESTIU

Justificació
Personatges secundaris

Vet aquí un gos, vet aquí un gat, els contes tradicionals s'han acabat.
La temàtica d'aquest any gira entorn de l'esperit crític de com llegim
els contes, sí, els de tota la vida. Aquells contes que s'han quedat
oblidats precisament perquè ja no encaixen en la nostra actualitat.
Així doncs amb l'ajuda de la Júlia i en Marc, reivindiquem els contes
tradicionals, per a treure'ls-hi la pols, això sí, haurem de capgirar-los.
Els Personatges dels contes han marxat! Ja no hi són! Crec que ells
també estan cansats d'escoltar sempre la mateixa història... Cada
setmana apareixerà un personatge d'un conte tradicional, explicant
als infants quin és el seu problema amb el fil de la seva narrativa. La
proposta general a treballar és que puguin agafar consciència d'allò
que se'ls hi explica o llegeixen. Així doncs que els infants entenguin
la problemàtica social, i siguin partícips del canvi per a construir un
present molt més còmode per a ells i elles.

tipologia
D’activitats

jocs

Tallers,
danses i
cançons

TIPUS D’ACTIVITATS
JOCS
Recurs pedagògic per excel·lència i ànima del Casal.
Jocs d’animació i escalfament, lliures, dirigits, simbòlics, d’oposició, de
cooperació ...

JOCS D’AIGUA
Fem estiu!
Refrescants, festius, divertits i necessaris tenint en
compte la temperatura i la confortabilitat.

Jocs
d’aigua

sortides

TALLERS, DANSES i CANÇONS
Aprendre fent.
Tallers artístics, musicals, ball, manualitats, d’invents...
SORTIDES
Recerca de l’atractiu cultural i natural i del plaer de gaudir a l’aire
lliure. Localitzacions segures i ben comunicades. Sortida setmanal
de 9 a 16:30 hores.

SORTIDES
Espais SEGURS: protocols de sortides de piscina, platges,
parcs o muntanyes.
Espais BEN COMUNICATS!

Espais CULTURALS i NATURALS!
Equipats amb fonts, taules, lavabos i zona de joc amplia.
Sempre visitats prèviament per realitzar la programació.

*S’atendran a les darreres mesures establertes pel PROCICAT.

Platja

PARC
TORREBLANCA

SORTIDES PREVISTES
PLATJA DE BARCELONA
Al Casal d’Estiu no pot faltar una bona remullada. La Platja és un lloc ideal per gaudir d’un dia
passat per aigua i de molts jocs. Gaudirem de diferents espais adequats a les edats on els
infants podran gaudir amb els monitors/es.

CAN DEU:

CAN DEU

Decidits a conèixer millor el que la granja ens amaga, donar de menjar a les vedelles, fer un
passeig per la granja i interacció amb els animals, ens endinsarem a trobar les pistes que la
Bet ens ha deixat tot aprenent dels animals i gaudint d’un dia ple d’aventures!

CAN CASES

PARC TORREBLANCA:
Fent un gran joc de pistes, els nens i nenes ajudaran a la Julia i a en Marc a explorar tots els
indrets del parc sense perdre's pel laberint.

CAN CASES:
En una cursa d’obstacles, organitzada pels monitors i monitores, els infants hauran de
completar un seguit de postes per a poder arribar al final i trobar aquell personatge perdut.

BOSC VERTICAL

Bosc Vertical

PARC DEL
GUINARDÓ

Amb la voluntat de combinar l’aprenentatge i el lleure, El Bosc Vertical es transforma en un
perfecte camp d’activitats educatives per treballar junts, plantejar-se nous reptes i compartir
esforços.

PARC DEL GUINARDÓ
Aquest parc és perfecte per a jugar entre els grups i fer un »Scape Room» preparat pels
monitors i monitores perquè els infants gaudeixin de la natura que tenim a Barcelona.

PROGRAMACIONS

SETMANALS

TEMATITZADES | ADAPTADES | DIVERSES

Estiu’22 Setmanes casal
DILLUNS

dimarts

DImecres

DIjous

DIvendres

Setmana 1 del 27 de juny al 01 de juliol

Setmana 2 del 04 al 08 de juliol
Setmana 3 del 11 al 15 de juliol

Setmana 4 del 18 al 22 de juliol
Setmana 5 del 25 al 29 de juliol
Setmana 6 del 29 d’agost al 02 de setembre

* Cal un mínim de 65 d’inscrits/setmana per realitzar el casal

TEMÀTICA PER SETMANA
SEGUINT EL CENTRE D’INTERÈS
Setmana 1

El Flautista
d'Hamelí

El Flautista no vol seguir al conte, ja que ell no només toca la flauta perquè li agrada, sinó també per
guanyar-se la vida. Aconseguiran els infants canviar el final d'aquest conte?

GRATITUD

El Peix Irisat no vol tornar al conte, al pati de l'oceà ja té amics perquè ha compartit, però els seus pares
s'han enfadat perquè ha regalat totes les escates brillants precioses. Podran els infants escriure la segona
part del conte?

GENEROSITAT

El Llop no vol tornar al conte, ja que els porquets mai li han preguntat quina és la raó per la qual els
persegueix. Mai se'ls ha volgut menjar, només volia amics. Creieu que els infants aconseguiran que els
porquets vulguin conèixer al veritable llop?

TOLERÀNCIA

La cigala i
la formiga

La Cigala i la Formiga no volen tornar al seu conte, la formiga li agradaria poder ballar una mica, i a la cigala
ajudar a la formiga. Però el conte ja està escrit així. Els infants seran capaços de trobar una història que els
hi agradi a les dues?

COMPROMÍS

Setmana 5

Pinotxo

El Geppeto no vol tornar al conte, ens explica que ell ja estimava al seu fill encara que fos de fusta, que no
necessita que canvií per a formar una família. Podran els infants parlar amb el Pinotxo i saber perquè vol
ser un nen de carn i ossos?

EMPATÍA

Setmana 6

En Patufet

En Patufet no vol tornar, està fart que per ser com és sempre acabi a la panxa del Bou. Podran els infants
parlar amb el Bou per fer-li veure que ha de respectar més als altres?

SEGURETAT

Més idees

La Caputxeta
vermella

La Caputxeta es nega a entrar al seu conte. Diu que ella no és qui ha de canviar. Ella només vol poder
caminar lliure pel bosc, ja que no fa mal a ningú. Sabran explicar-li els infants al llop perquè no està bé que
molesti a la Caputxeta?

Setmana 2

El Peix Irisat

Setmana 3

Els tres
porquets

Setmana 4

RESPECTE

MODEL SETMANA
DILLUNS
PRESENTACIÓ
CENTRE
D’INTERÈS
esmorzar

Jocs i activitats

DIMARTS
ACTIVITAT
DE
BENVINGUDA
Esmorzar al parc

Jocs i activitats

DIMECRES

DIJOUS

ACTIVITAT
DE
BENVINGUDA

ACTIVITAT
DE
BENVINGUDA

Esmorzar

esmorzar

Jocs i activitats
SORTIDA

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

DIVENDRES

Jocs d’aigua

CLOENDA
SETMANA

Jocs d’aigua

dinar

dinar

dinar

dinar

divertaller

divertaller

divertaller

CLOENDA
divertaller

MODEL GRUP P3
DILLUNS
QUI Són La
JÚLIA i en MARC?
esmorzar

DIMARTS
Coneixem aL
Flautista
esmorzar

On són els
personatges?

CERCA LA TEVA
EMOCIÓ

1,2,3 mulla’t

esponges MULLADES

DIMECRES

DIJOUS

REToRNEM AL
FLAUTISTA AL
SEU CONTE

Hem perdut LA
FLAUTA
esmorzar

esmorzar

PUZZLE D’EMOCIONS
SORTIDA

QUI ESQUITXA MÉS?

DIVENDRES

GIMNCANES DE
COLORS

TUNEL DEL RENTAT

dinar

dinar

dinar

dinar

Creem una Història

REPRESENTEM
Un CONTE

La cançó del casal

CLOENDA
FESTA DELS CONTES

MODEL GRUP INFANTIL – p4 i p5DILLUNS
QUI Són La
JÚLIA i en MARC?

DIMARTS
Coneixem aL
Flautista

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
REToRNEM AL
FLAUTISTA AL
SEU CONTE

Hem perdut LA
FLAUTA
esmorzar

esmorzar

esmorzar

CARRERES DE
COLORS

PSICOcontes

CORRE QUE ET MULLES

EQUILIBRIS PASSATS
PER AIGUA

dinar

dinar

dinar

dinar

Creem una Història

REPRESENTEM
Un CONTE

La cançó del casal

CLOENDA
FESTA DELS CONTES

esmorzar

ESCALA CAP A MUNT
SORTIDA

PLUJA FANTÀSTICA

BELLUGA’T PELS
SENTITS

RELLEUS D’AIGUA

organització

Casal ‘22

Equip de treball
Coordinació pedagògica
• Garant de la línia pedagògica
• Nexe entre la part administrativa i la educativa del Casal
Coordinació/Direcció del Casal.
• Director/a de Lleure.
• Llicenciat/da en INEFC.
• Diplomat/da en Magisteri de qualsevol especialitat.
• Titulat en CFGS en Animació sociocultural i turística.

Equip educatiu (monitors/es)
• Monitors/es de lleure.
• Llicenciats/des en INEFC.
• Diplomats/des en Magisteri de qualsevol especialitat.
• Tècnics Superiors d’Animació d’Activitats Físiques Esportives.
• Tècnic/a d’esports base
Vetlladors per infants amb diversitat funcional
• Monitors/es de lleure.
• Diplomats/des en Educació social o Magisteri.
• Títol de vetllador/a escolar (monitor/a d’integració).

ràtios
Per tal d’adaptar els objectius i activitats als interessos i necessitats
dels infants, genèricament establim 5 grups de treball per edats:
•

P3: infants de 3 anys

•

Infantil: infants de 4 a 5 anys

Les ràtios del Casal, vindran marcades pel Decret 267/2016 del 5 de
juliol, i seran d’un dirigent (monitor/a) per cada 10 participants.
No comptabilitzem a la ràtio els monitors/es d’integració
(vetlladors/es) ni els monitors/es en pràctiques.

Els dies de sortida fora del Casal, Diverjoc reduirà la
ràtio/participants

CUINA
Per desenvolupar el servei de menjador tenint en compte tant les
expectatives de l’escola com el núm. d’infants inscrits, realitzarem el
servei de CUINA INSITU amb el servei d’Ausolan (Empresa que està
durant el curs escolar a l’Escola Mar Bella) del 27 de juny al 29 de
juliol.
Es realitzarà càtering amb el Proveïdor Càtering Cantàbrico del 29
d’agost al 2 de setembre.

*Per tal de poder fer cuina in situ amb el vostre Proveïdor de cuina
Ausolan, cal un mínim de 65 infants/setmana, en cas de no arribar aquest
mínim, es realitzaria servei de càtering mantenint aquestes tarifes.

ASSEGURANCES

Protocol
Covid 19
DIVERJOC adoptarà els protocols i normes de funcionament
del Casal d’Estiu a la darrera actualització de les directrius
imposades des de les autoritats competents.

PROPERAMENT
QUÈ CAL PORTAR
Motxilla!
Esmorzar equilibrat + Aigua!
Roba esportiva, de bany, crema solar…

PROGRAMACIONS
MENÚS
NOVETATS I ALTRES
INFORMACIONS

què cal Portar?
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

ESMORZAR +
CANTIMPLORA
d’AIGUA

ESMORZAR +
CANTIMPLORA
d’AIGUA

ESMORZAR +
CANTIMPLORA
d’AIGUA

BOSSA DE
REMULLADA:
- tovallola
- Xancles
lligades,
- ROBA
INTERIOR.
- Crema solar.
- Gorra
- BANYADOR
Posat DE
CASA

BOSSA DE
REMULLADA:

BOSSA DE
REMULLADA:
- tovallola
- Xancles
lligades,
- ROBA
INTERIOR.
- Crema solar.
- Gorra
- BANYADOR
Posat DE
CASA

INFANTIL:
El primer dia de Casal,
BOSSA AMB ROBA DE RECANVI

DIJOUS
Dia de
sortida:
ESMORZAR +
CANTIMPLORA
d’AIGUA.
Samarreta
del casal,
Sabates
còmodes,
Motxilla
còmoda I
Gorra.
*si la sortida és
a piscina caldrà
la bossa de
remullada

DIVENDRES

ESMORZAR +
CANTIMPLORA
d’AIGUA

BOSSA DE
REMULLADA:
- tovallola
- Xancles
lligades,
- ROBA
INTERIOR.
- Crema solar.
- Gorra
- BANYADOR
Posat DE
CASA

inscripcions

Casal’22

INSCRIPCIONS
i pagaments on-line

VÍDEO TUTORIAL

Del 25 d’abril al 20 de maig
A través de la plataforma digital DIVERKONECT!
•
•
•
•
•

Publiquem propostes
Activem inscripcions on-line
Facilitem pagaments per transferència,
rebuts o targetes de dèbit o crèdit
Gestionem documentació (CatSalut, Vacunes, beques, etc.)

Tot un conjunt de funcions que permetran guanyar
eficiència en la contractació i seguiment dels nostres serveis.

INSCRIPCIONS
i pagaments on-line

Del 25 d’abril al 20 de maig
PAS 1. REGISTRAR-SE COM A
MARE/PARE/TUTOR
PAS 2. INTRODUIR LES DADES DEL/S INFANT/S
PAS 3. SEL·LECCIONAR LES ACTIVITATS QUE
VOLEM
PAS 4. REALITZAR EL PAGAMENT
*S’acceptaran les inscripcions per ordre d’inscrits

Preus: JUNY i JULIOL
(De 27 de juny al 29 de juliol)







OPCIÓ A
9:00h a 16:30h (dinar inclòs)

139€/setmana

OPCIÓ B
9:00h a 15:00h (dinar inclòs)

123€/setmana

OPCIÓ C
9:00h a 13:00h (sense dinar)

60 €/setmana

Servei d’Acollida Matinal
8:00h a 9:00h
Mínim 6 participants.

10€/setmana

Samarreta de regal
El casal i la cuina in situ es podrà realitzar sempre i quant hi hagi un mínim de
65 participants per setmana.
Les baixes comunicades amb 15 dies d'antelació rebran un retorn del 50% de
l’import pagat.
No es retornarà cap import un cop iniciat el casal.
5% de descompte per germans, aplicables al segon germà i durant el mes de
juliol i en període d’inscripció.

Preus: Setembre
Del 29 d’agost al 2 de setembre)








OPCIÓ A
9:00h a 16:30h (dinar inclòs)

125€/setmana

OPCIÓ B
9:00h a 15:00h (dinar inclòs)

110€/setmana

OPCIÓ C
9:00h a 13:00h (sense dinar)

60 €/setmana

Servei d’Acollida Matinal
8:00h a 9:00h
Mínim 6 participants.

10€/setmana

Samarreta de regal
El casal es podrà realitzar sempre i quant hi hagi un mínim de 50 participants
per setmana.
Les baixes comunicades amb 15 dies d'antelació rebran un retorn del 50% de
l’import pagat.
No es retornarà cap import un cop iniciat el casal.
No hi ha descomptes durant aquest període.
Es realitzarà servei de càtering

AJUTS econòmics
DEL 23 ABRIL AL 23 DE MAIG
L’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics
adreçats als nuclis de convivència que viuen a la cuitat i que puguin
justificar la necessitat d’un suport econòmic. Els ajuts s'atorgaran en
funció del pressupost municipal destinat a aquest efecte.
Els ajuts atorgats en cap cas superaran el 90% del cost total de
l’activitat per infant.
L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en
funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda
del quadre següent:
 De 0 a 7.000 €: 90%
 De 7.000,01 a 9.000 €: 60%
 De 9.000,01 a 10.000 €: 30%
Es pot sol·licitar un ajut per activitat i infant i com a màxim per 10 dies
del casal.

AJUTS econòmics
Per tal de poder sol·licitar l’ajut, caldrà:
 Identificar-vos amb l’IDALU de l’infant a DIVERJOC quant realitzeu la
inscripció amb Diverjoc.
 DIVERJOC generarà un CODI PIN per infant a l’hora de realitzar la
inscripció.
 Aquest CODI PIN us servirà per poder demanar l'ajut a traves del
formulari de sol·licitud del portal de tràmits de l’Ajuntament.
 Recordeu al hora de realitzar la sol·licitud indicar el torn i horari, ja que
haurà de coincidir quant realitzeu la inscripció amb DIVERJOC i amb la
sol·licitud de l’ajut, el codi que us generem anirà relacionat.
Què és l’IDALU? És el codi únic que identifica l’alumne durant tota la seva
vida acadèmica, numero d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya. On
el podeu trobar:





http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
A les qualificacions (notes)
Matricula de l’escola.
Enviant un correu electrònic a l’escola us el podran facilitar.

Infants amb DIVERSITAT FUNCIONAL

DEL 27 ABRIL AL 27 DE MAIG
Els infants amb diversitat funcional poden fer la inscripció normalment. En funció de les
necessitats especifiques, de les característiques de l’activitat i dels recursos disponibles, es
podrà reforçar l’activitat amb un monitor de suport com a màxim 4 torns.
Imprescindible posar-se en contacte a l’adreça de correu gemma@diverjoc.net o al telf
93.435.89.36 per poder demanar aquesta sol·licitud. Requisits:



Residir i estar empadronats a Barcelona.
Aportar certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat emès per un centre
d’atenció a persones amb discapacitat de la generalitat de Catalunya.
 En infants de 0 a 6 anys que no tinguin el certificat de discapacitat, sempre i quan
vagin acompanyades d'un dels següents documents :
• Dictamen de Necessitats educatives especials de l’Equip d’Assessorament
Psicopedagògic (EAP). No es tindrà en compte aquest Dictamen quan només prevegi
necessitats socials.
• Informe ACTUALITZAT dels Centres d'Atenció Precoç (CDIAP’s/EIPI’s), del Centre de
Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o de l'Equip de valoració de les Escoles Bressol
Municipals (EANE).
Un cop el Tècnic/a del Districte de persones amb discapacitat haurà fet les valoracions,
Diverjoc us informarà telefònicament o per correu electrònic si s’ha concedit el monitor/a
de suport i si és compartit amb algun altre infant o no. Caldrà omplir un formulari
anomenat F7 que us facilitarem en els casos concrets que necessiteu aquesta sol·licitud.

*En cas d’interès, demaneu informació específica a Diverjoc

inscripcions@diverjoc.net
www.diverjoc.net

Moltes gràcies
Per la vostra
confiança!

