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Un petit extraterrestre anomenat Tim ha arribat al nostre planeta, la 
Terra, fa dues setmanes. és molt simpàtic, però no coneix a ningú, ni tan 
sols el barri ni l’entorn... 
 
Parla en anglès i per això en Tim necessita 
l'ajuda d'un grup de nens i nenes per a poder 
conèixer el lloc on viu, el Poblenou i la Vila 
Olímpica, i d'aquesta manera saber què té a 
prop de casa seva. Té pensat quedar-s'hi una 
llarga temporada… Per tant, també busca 
amics i amigues per a l'estiu! 
 
 
Per a això utilitzarem jocs, tallers, activitats i sortides culturals que segur 
aconseguiran divertir als nostres petits/es i motivar-los a seguir 
coneixent la riquesa de la nostra història. 
 
 
Ajudes en Tim en aquesta aventura estiuenca? 
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1.- OBJECTIUS: 

 
• Proporcionar coneixements bàsics sobre les èpoques més rellevants de la història a 
través del joc i l'activitat. 
• Motivar i interessar als nens/es en les activitats proposades. 
• Afavorir l'acte descobriment d'alguns dels continguts previstos. 
• Fomentar la reflexió i l'aprenentatge comparant diferents èpoques, el present i el 
passat partint del conegut i de la seva pròpia realitat i experiència, fins a arribar al 
desconegut. 
• Afavorir la capacitat espai- temporal dels nens participants. 
• Proporcionar els continguts i les activitats adequades perquè els nens/es gaudeixin 
de la seva primera incursió en la història universal. 
• Crear un ambient motivador i lúdic per a tots els participants que inclogui a tots/es, 
afavorint el treball en equip. 
• Promoure l'autoestima i l'autoconcepte de tots els nens/es 
• Afavorir tots els mitjans d'expressió possibles dels petits alumnes: plàstica, musical, 
verbal… 
• Fomentar els continguts transversals de: pau, cooperació, salut, educació ambiental, 
igualtat d'oportunitats, etc. 
• Facilitar la conciliació familiar i estrènyer la relació entre la família i el centre, 
implicant-los en el desenvolupament d'algunes activitats 

 
 
 

2.- METODOLOGIA: 

• Individualitzada: Personalitzem les activitats segons les capacitats de cada nen/a, de 
manera que siguin protagonistes dels seus aprenentatges. Això suposa conèixer cada grup 
d'edat i adaptar les nostres programacions als diferents nivells maduratius dels nens/es 
(personalització segons les característiques individuals de cada nen/es i grup). 

 
• Motivadora: Dediquem una especial atenció a les sessions de motivació, el nen/a 
interioritza molt millor els seus aprenentatges quan aquests responen als seus interessos. 
Juguem amb les sorpreses, amb la diversificació d'activitats, amb la creativitat dels nostres 
professionals. 

 
• Activa i lúdica: El joc i la diversió és base de tota la nostra metodologia, entenem que 
és fonamental especialment en programes que es desenvolupen en època estival, després 
d'un curs de treball. 
El joc suposa un llit d'expressió de vivència, sentiments, coneixements… que els permet 
realitzar en la seva imaginació allò que en la realitat no els resulta accessible. I permet, així 
mateix, un acostament a les regles i normes, elaborant progressivament les seves pròpies. 
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• Significativa: Partim dels coneixements previs dels nens/es per a reforçar-los i 
ampliar-los d'una manera divertida, en la qual es relacionen les experiències viscudes i 
conegudes amb els nous coneixements presentats. 

 
• Afectiva: La nostra forma de treball es basa en l'afecte procurant un clima de 
confiança i proximitat, fomentant l'autoestima i la socialització, amb especial dedicació a la 
resolució positiva de conflictes. 

 
• Globalitzada: Les nostres activitats desenvolupen els diferents tipus d'intel·ligències 
a través d'activitats psicomotrius, lingüístiques, logico-matemàtiques, espacials, emocionals i 
naturalistes. 

 
• Creativa: El infant és creatiu per naturalesa, la nostra forma de treball dóna més 
importància al procés creatiu que al resultat en si mateix, valorant especialment les 
iniciatives dels nens/es i les diferents formes d'expressió. 

 
 

3.- ORGANITZACIÓ DEL TEMPS 
 

La durada de les activitats d'estiu contempla els mesos estivals des del 27 juny, juliol, 
agost, i fins al 02 setembre. Les temàtiques s'impartiran per quinzenes perquè tots els 
petits, tant els que les realitzaran al llarg de tot l'estiu com aquells que 
només assisteixin a alguna d'elles, puguin 
sentir-se plenament integrats, des del primer 
dia. 

 
Cadascuna de les quinzenes contemplarà 
activitats per a deu sessions o jornades. 

 
 

4.- TEMPORALITZACIÓ DE 
LES ACTIVITATS: 

 
L’horari serà de 9h a 17h, amb 
possibilitats d’ampliar-lo des de les 8h 
fins les 18h afegint-hi l’acollida. 
 
La setmana del 15 al 21 d’agost el 
centre estarà tancat. 
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10:00 - 10:45 ACTIVITATS I TALLERS 

13:30 - 15:00 MIGDIADA / TEMPS DE RELAXACIÓ 

 
5.- HORARI: 

 
Us fem arribar l’horari tipus del casal d’estiu de grans (infants nascuts 2018, 2017, 2016, 
2015). 
Aquest horari es modificable, també farem excursions si la situació epidèmica ens ho 
permet. 

 
HORA ACTIVITAT 

 
ESMORZAR I ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ 
(Presentació de l’activitat que es realitzarà durant el dia) 

10:45 - 11:30 PATI/ PARC / ZONA DE PSICOMOTRICITAT 

 
12:30 - 13:30 DINAR 

15:00 - 16:15 ACTIVITAT/TALLER 

 
 
 
 
 
 

6.- TARIFES: 
 
 
 
 

HORARI 
 

INCLOU PREUS SETMANA 

matí 9h-12h30 
 

esmorzar 66,00.-€ 

matí + menjador 9h-15h esmorzar + dinar 116,00.-€ 

matí + tarda 9h-12h i 15h-17h esmorzar + berenar 85’00.-€ 

matí + tarda amb menjador 9h-17h Esmorzar + dinar + berenar 133.-€ 

 

Servei de menjador : 
Menús equilibrats, amb productes de proximitat o ecològics, fruita i verdura frescs 

16:15 - 17:00 BERENAR/ COMIAT 

11:30 - 12:30 JOCS DIRIGITS 

9:00 - 9:30 BENVINGUDA 
Entrada de infants, Acollida, joc lliure

9:30 - 10:00 
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PROMOCIÓ TARIFA PLANA! 
BONO CASAL ESTIU 3-7 ANYS 

 
 

INCLOU 9 setmanes: 

CASAL DE JUNY (A PARTIR DEL 27) 
TOT CASAL DE JULIOL 
CASAL D’AGOST (tancat del 09 al 15 agost) 
CASAL DE SETEMBRE (1 i 2) 

 
A més a més, també inclou: 

Horari de 9 a 17h 
Cuina pròpia (esmorzar, dinar i berenar). 
Assegurança de responsabilitat civil i accidents. 
Material del casal. 

 
 

PREUS: 
 

EXALUMNES NOUS ALUMNES ACOLLIDA 

650€ 700€ 5€/hora 
El preu real dels dies promocionats seria de 1.197€ (9 setmanes). 

 
 
 

Nota important: 

 EL PAGAMENT ES REALITZARÀ FINS EL DIA 10 DE JUNY 
 En cap cas es retornaran els diners per no assistir algun dia dels estipulats. 
 No acumulable amb altres descomptes i ofertes. 
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7.- INSCRIPCIONS: 

-En el moment de la inscripció s’ha d’abonar 25€ en concepte de reserva de plaça per al 
casal. 
-A partir del 25 d’abril i fins que s’ocupin totes les places. 

 
Passos a seguir: 

 
1. Omplint la fitxa d’inscripció: fitxa inscripcio 

2. Transferència de 25€ per a la reserva de plaça (o import del bono tarifa plana). 
Dades bancàries: Associació Pedagògica la Vila. IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 
0627 (posar nom infant + concepte: reserva casal estiu22) 

3. Enviar per mail a recepció@chiquilavila.org el comprovant bancari+fitxa inscripció 
4. Si voleu fer la sol·licitud de beca de l’Ajuntament, veure més avall els criteris.  
5. Pocs dies abans de començar l’activitat rebreu un mail amb l’organització, menús, 

i documents, etc. 
6. El primer dia de casal necessitarem que ens porteu tota la documentació sol·licitada 

i feu el pagament del casal; en efectiu a recepció o transferència bancària. 

 
 

Sol·licitud de beca de Ajuntament de Bcn: 
 

Què és: L'Ajuntament de Bcn continua donant una important dotació econòmica en ajuts 
destinada a la campanya. Una aposta clara per garantir la participació de tots els infants 
residents a Barcelona i que evita que la capacitat econòmica de la família sigui un obstacle 
per gaudir de les activitats, com tampoc ho ha de ser la condició física, psíquica o sensorial. 

Per a qui: infants de 3 a 7 anys. Nascuts a partir del 2018, és 
a dir que ja estiguin cursant P3. 

 
Quan: Del 24 d’abril al 23 de maig per sol·licitar les beques 

 
Com:  
Sol∙licitud de beques per a les activitats de la Campanya vacances d’estiu per a infants i 
adolescents, campanya 2022 (a partir del 23 d’abril) 
 Català: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001521 
 Castellà: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20220001521 

    Codi activitat CHIQUI LA VILA: 100076CAS01 
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Per qualsevol dubte, contacteu-nos! 
 
 
 


