
En breus començarem la reunió

Si us plau, tanqueu els micros!

Track 1, la bet i la màquina de pensar barrets!

https://drive.google.com/file/d/1qSN0EOGDz7lnwa3FA_sFf56NSOHitv67/view?usp=sharing


CASAL D’ESTIU 

&

colònies 2021

S E G U R  |  E S T I M U L A N T  |  D I V E R T I T

Cicle infantil



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.



Qui som?



Què fem?

+ de 200 persones en plantilla 

+ de 30 centres educatius 

+ de 300 activitats en marxa

+ de 3.000 participants/any

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



ACTIVITAT JOC DIVERSIÓ APRENENTATGE

Com ho fem?



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.



Quines activitats farem?

Colònies 

2021

Casal

d’estiu 

2021!
Del 23 de 

juny al 10 

de setembre

“el misteri amagat”

Del 30 al 2 de juliol

El xalió (garrotxa)



temàtica

Casal’21

B a s a d a  e n  u n  c e n t r e  d ’ i n t e r è s



+20 ANYS FENT CASALS D’ESTIU



Res és veritat o mentida
Depèn del barret que et posis ...

i del color del cristall per on es mira



Hola!  Sóc la Bet i m’encanta la natura. 
Em passo el dia explorant què puc 
inventar amb tot el que trobo per 

millorar el nostre entorn. Sé moltes 
coses, m’agrada ajudar a tothom i 
acostumo a tenir raó! T’animes a 

explorar amb mi?



La Bet només escolta el seu cap. Es passa el dia 
discutint per demostrar a la resta tot el que sap 
sense interessar-se per la opinió dels altres.  Si 
escoltés més i parlés menys, li seria tant fàcil  
tenir amics i ajudar-se entre tots/es a ser més 

feliços.... Si tenim dues orelles i una boca, és per 
escoltar el doble del que parlem! 

Ens ajudeu a fabricar 
un barret per la Bet?



Res és veritat ni mentida. Tot depèn del color 
del cristall amb què es mira... i del color del 

barret que la Maki et fabrica!



BARRET NEGRE
Ens diu objectivament 
quines coses hem de vigilar 
i els problemes i 
contradiccions que 
ens podem trobar. És el 
barret de la precaució.

justificació
centre d’interès

Aprendre a pensar és el cavall de batalla del nostre sistema educatiu.

Inspirats en la metodologia del pensament creatiu de “Els sis barrets
per pensar” ideada pel Dr. Edward de Bono i el conte “Simbo i el rei
parlador” de Begoña Ibarrola, proposem un centre d’interès que ens
permeti una programació d’activitats basada en la creativitat, les
alternatives, en la investigació de possibilitats i en l’evitació de qualsevol
judici que afirmi veritats úniques i definitives.

Els barrets són de colors diferents i cada color representa un aspecte de
pensament, una manera de veure i comprendre la realitat.

Posant-nos i canviant-nos barrets és una manera senzilla i jugada de
prendre consciència que és possible comprendre i enfrontar situacions
des de diferents punts de vista.

BARRET VERMELL
És el de la intuïció i dels 
sentiments. Si ens agrada 
o no una idea i 
quin pressentiment 
tenim. El barret per 
compartir gustos, temors, 
desitjos...

BARRET BLANC
És el barret de la 
informació i de les 
dades. Què sabem, quina 
informació tenim i quina 
ens falta i a on la podem 
trobar. “Els fets, només 
els fets”.

BARRET GROC 
Busca les coses bones 
d’una situació, els aspectes 
positius i aquelles coses 
que poden sortir bé.
Té en compte somnis i  
visions. La visió optimista.

BARRET VERD
És el barret de 
la creativitat, busca 
possibilitats i alternatives. 
Proposa fer les coses de 
manera diferent.
Genera d’idees. 

BARRET BLAU
Defineix la situació i 
marca el camí a seguir.
Organitza com un director 
d’orquestra, i coordina els 
altres barrets. Té una visió 
global.



tipologia
D’activitats



TIPUS D’ACTIVITATS
jocs

Tallers, 

danses i 

cançons

Jocs 

d’aigua
sortides

TALLERS, DANSES i CANÇONS
Aprendre fent.
Tallers artístics, musicals, ball, manualitats, d’invents...

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

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

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 17 hores.



Dinamitzades per l’equip de DIVERJOC
Per exemple:

• Parc natural de Collserola

• Parc forestal de can cases

Dinamitzades per equips externs
Per exemple:

• Jalpí aventura

• Centre de recuperació d’animals marins

Aquàtiques: piscines, parcs i platges
Per exemple:

• Platja de la Marbella

• Marineland

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.



PROGRAMACIONS

SETMANALS

TEMATITZADES  |   ADAPTADES  |  DIVERSES



Setmanes

Setmana 1 del 23 i 25 de juny

Setmana 3 del 05 al 09 de juliol

Setmana 4 del 12 al 16 de juliol

Setmana 5 del 19 al 23 de juliol

Setmana 6 del 26 al 30 de juliol

Setmana 7 del 30 d’agost  al 03 de setembre

Setmana 8 del 06 al 10 de setembre

DILLUNS dimarts DImecres DIjous DIvendres

Estiu’21

Setmana 2 del 28 de juny al 2 de juliol*

Tematitzades segons el casal 

*Els infants d’infantil  que realitzin colònies, podran optar en realitzar el casal els 
dies 28 i 29 de juny



TEMÀTICA PER SETMANA
SEGUINT EL CENTRE D’INTERÈS

Una benvinguda engrescadora i una gran cloenda cada setmana!

Setmana 1 (23 i 25 de juny)

Setmana 2 (28 al 02 de juliol)

Setmana 3 (05 al 09 de juliol)

Setmana 4 (12 al 16 de juliol)

Setmana 5 (19 al 23 de juliol)

Setmana 6 (26 al 30 de juliol)

Setmana 7 (30 agost al 3 de setembre)

Alerta: en Kama es torna tuticolori!

El bosc encantat i el barret verd!

La Bet i la impremta de colors! 

La Maki i els mil i un barrets

Barret blau i vermell: i un barret nou!

El misteri dels barrets perduts!

Setmana 8 (06 al 10 de setembre) Un barret per tothom i per sempre

La Maki i en Kama desapareixen!

*Els infants d’infantil  que realitzin colònies, podran optar en realitzar el casal els dies 28 i 29 de juny



MODEL SETMANA

DILLUNS DIVENDRESDIMARTS DIMECRES DIJOUS

PRESENTACIÓ 

CENTRE 

D’INTERÈS

esmorzar

Jocs i activitats 

Jocs d’aigua

dinar

divertaller

ACTIVITAT

DE 

BENVINGUDA

esmorzar

Jocs i activitats 

Jocs d’aigua

dinar

divertaller

ACTIVITAT

DE

BENVINGUDA

esmorzar

Jocs i activitats 

PISCINA

dinar

divertaller

ACTIVITAT

DE

BENVINGUDA

esmorzar

CLOENDA

SETMANA 

Jocs d’aigua

dinar

CLOENDA

divertaller

SORTIDA



MODEL GRUP P3

DILLUNS DIVENDRESDIMARTS DIMECRES DIJOUS

QUI ÉS LA BET?

esmorzar

els barrets 

perduts 

1,2,3 mulla’t

dinar

Crea el teu barret

EN KAMA I ELS SEUS 

COLORS

esmorzar

CERCA LA TEVA 

EMOCIÓ

esponges MULLADES

dinar

POSA’T EL BARRET

Què ENS DIU LA MAKI? 

esmorzar

PUZZLE D’EMOCIONS

PISCINA

dinar

BALLS DE BARRETS

LA BET, EN KAMA I LA 

MAKI S’HAN PERDUT

esmorzar

GIMNCANES DE 

COLORS

TUNEL DEL RENTAT

dinar

CLOENDA

FESTA DE BARRETS

SORTIDA



MODEL GRUP INFANTIL – p4 i p5-

DILLUNS DIVENDRESDIMARTS DIMECRES DIJOUS

QUI ÉS LA BET?

esmorzar

CARRERES DE 

COLORS

CORRE QUE ET MULLES

dinar

Crea el teu barret

EN KAMA I ELS SEUS 

INVENTS

esmorzar

PSICOBARRETS

EQUILIBRIS PASSATS

PER AIGUA

dinar

REPRESETACIONS DE 

BARRETS

LA HISTÒRIA DE LA 

MAKI

esmorzar

ESCALA CAP A MUNT

PISCINA

dinar

BARRETS DEL REVÉS

PERQUÈ ELS BARETS 

SÓN DE COLORS

esmorzar

BELLUGA’T PELS 

SENTITS

RELLEUS D’AIGUA

dinar

CLOENDA

FESTA DE BARRETS

SORTIDA



MODEL GRUP PETITS – 1r i 2n-

DILLUNS DIVENDRESDIMARTS DIMECRES DIJOUS

QUI ÉS LA BET?

esmorzar

AMB QUIN COLOR ET 

QUEDES?

hEY, hoP, xOF!!

dinar

FABRICACIÓ DE 

barrets

QUÈ ENS EXPLICA EN 

KAMA?

esmorzar

LA MÀQUINA DE FER 

DESITJOS

PLUJA DE COLORS

dinar

TEATRE DE BARRETS

L’ARRIBADA DE LA 

MAKI

esmorzar

PISCINA

dinar

PASSA’M EL BARRET

PREPARATS, PINTATS, 

LLESTOS, JA...!!!

esmorzar

KAMAGINCANA

1,2,3 SPLASH!!

dinar

CLOENDA

ADÉU BARRETS!

SORTIDA
BIP BIP BIP CODI MORSE



Colònies

’21



QUAN I ON?

DEL 30 juny al 2 juliol

CASA DE COLÒNIES 

‘EL XALIÓ’

Sortida: 30 juny a les 9h.
Arribada: 2 juliol a les 17h.



CASA DE COLÒNIES “EL XALIÓ”
Sant MIQUEL DE CAMPMAJOR



Fil conductor

“Benvinguts a la majestuosa i 
antiga casa de la família 

Reinaldi, ara ja convertida en 
museu. Tot explorant-la, 
descobrirem que fa molt 

temps algú va amagar un dels 
tresors més importants i 

poderosos de la comarca de 
Girona... 

Esteu preparats?”



Programació grup infantil

DIMECRESDIMARTSDILLUNS

Arribada a la casa

Normes de convivencia

+

Fil conductor

dinar

Jocs de coneixença 

de l’entorn

berenar

Piscina

+

Pinto musical

dutxes

sopar

Joc de nit

Joc de pistes pel bosc

+

piscina

dinar

Jocs musicals

berenar

Gimcana:

La màgia del bosc

Higiene, ordre i esmorzar

Sopar de gal·la

Festa musical

Higiene, ordre i esmorzar

Ens preparem per marxar!

Recollida

+

Taller de polseres

dinar

Cap a casa!



Què cal dur

Motxilla petita:

- Esmorzar pel primer dia
- Gorra
- Crema solar
- Cantimplora d’aigua

Motxilla gran:

- 1 muda/dia + 1 de recanvi separades per bosses
- Sac de dormir, funda de coixí i llençol de sota
- Cangur o capelina
- Calçat esportiu (+1 de recanvi)
- Pijama
- Roba d’abric (pantaló llarg, jersei…)
- Jaqueta gruixuda
- Banyador i tovallola de piscina
- Xancles amb velcro
- Tovallola de bany
- Necesser: raspall, pasta de dents, sabó…
- Bossa per roba bruta
- Llanterna o lot
- Repel·lent de mosquits
- Bombolla/Manguitos 

+ original targeta

sanitària!



organització

Casal ‘21



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).



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

ràtios



CUINA IN SITU

Per desenvolupar el servei de menjador tenint en compte tant les
expectatives de l’escola com el núm. d’infants inscrits, es realitzarà

CUINA INSITU

Col·laborant amb l’empresa de cuina de l’escola, sempre i quant
tinguem el requisits mínims que ens demanen.
En cas de no arribar a aquests mínim per poder fer cuina in situ es
realitzarà càtering.

ALIMENTAR-SE ESPLAIAR-SEAPRENDRE



ASSEGURANCES



PROPERAMENT

QUÈ CAL PORTAR
Motxilla Casal + Motxilla colònies!

Esmorzar equilibrat + Aigua!
Roba esportiva, de bany, crema solar… 

PROGRAMACIONS
Programacions ESPECÍFIQUES PER SETMANA amb tot el que 

farem!

MENÚS

NOVETATS I ALTRES 
INFORMACIONS

2aª reunió informativa (per 
inscrits PRINCIPIS DE JUNY  )



MODEL DE QUÈ CAL DUR AL CASAL



inscripcions

C&c’21



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.)
• ... i tot un conjunt de funcions que permetran guanyar eficiència en la 

contractació i seguiment dels nostres serveis.
• Les Inscripcions serán per ordre d’arribada

Per veure un vídeo tutorial per realtizar la inscripció, feu 
click aquí.

L'eina que ens connecta!

INSCRIPCIONS 
i pagaments on-line

Del 26 d’abril al 31 de maig

https://www.youtube.com/watch?v=DifUITLG4ig


INSCRIPCIONS i pagaments on-line

Del 26 d’abril al 31 de maig

VÍDEO TUTORIAL!

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

https://www.youtube.com/watch?v=DifUITLG4ig


Preus casal

OPCIÓ A

9:00h a 17:00h

OPCIÓ B

9:00h a 15:00h

OPCIÓ C

9:00h a 13:00h

Servei d’Acollida Matinal

8:00h a 9:00h
Mínim  5 participants.

*Les baixes comunicades amb 15 dies d'antelació rebran un 
retorn del 50% de l’import pagat.

**Samarreta de regal!

110€/setmana
44€/ pels dies 23 i 25 de juny i 28 i 29 de juny (només per 

infantil que realitzin colònies)

101€/setmana
41€/pels dies 23 i 25 de juny i 28 i 29 de juny (només per infantil 

que realitzin colònies)

66€/setmana
27€/pels dies 23 i 25 de juny i 28 i 29 de juny (només per infantil 

que realitzin colònies )

10€/setmana
4€/pels dies 23 i 25 de juny i 28 i 29 de juny
(només per infantil que realitzin colònies)



Preus colònies

COLÒNIES  INFANTIL (P3 a p5): 

3 DIES (28-30 juny)
188,46€/INFANT

*Les peticions d’ajut econòmic per a les colònies , es calcularà sobre els
preus següents i no pel preu total de les colònies: 3 DIES (INFANTIL): 

125,43€/INFANT 



HOMOLOGACIONS

I AJUTS

L’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts
econòmics adreçats a les unitats familiars que tenen uns
ingressos iguals o inferiors a la quantitat de 9.959,66€ anuals
per a cada membre de la unitat familiar.

Es pot sol·licitar un ajut per activitat i infant i com a màxim per
14 dies.

Els infants amb Diversitat Funcional, cal que es posin en
contacte amb Diverjoc per poder gestionar un monitor de
suport en cas que sigui necessari i sempre i quant reuneixin els
requisits marcats per l’ajuntament.

Del 24 d’abril al 21 de maig

Del 26 d’abril al 25 de maig

(beques)

(vetlladors)



Moltes gràcies

Per la vostra 

confiança!

inscripcions@diverjoc.net
www.diverjoc.net  




