Les activitats d’estiu Fakaló 2021 arriben de la mà d’entitats, escoles, AFA i AMPA
del Masnou. Ofereixen casals amb projectes educatius de proximitat i de qualitat,
durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Enguany s’ha llançat una línia
d’ajuts per a les famílies, que aquestes hauran de sol·licitar a l’Ajuntament. Podeu
consultar les bases i el calendari previst per a la sol·licitud al web municipal.
Calendari i durada
Els casals s’ofereixen entre el 20 de
juny i el 30 de setembre.
Horari mínim de tots els casals: de
9 a 13 h, de dilluns a divendres. Consulteu cada entitat per activitats fora
d’aquest horari.
Durada de cada casal: Cal consultar-ho a cada entitat organitzadora.
Inscripcions
Les inscripcions es fan directament al
casal escollit, en el calendari que l’entitat
organitzadora determini. Cada casal té
una via de contacte per formalitzar-les.
Tots els infants poden inscriure’s a qualsevol dels casals que organitzen les
entitats, les escoles, les AMPA i les AFA
incloses en aquest fullet.
Ajuts
Les famílies que ho vulguin poden demanar un ajut econòmic per a l’assistència als casals inclosos en aquest fullet.
Les sol·licituds d’ajuts s’han de fer a
l’Ajuntament, i cal adjuntar la documentació que s’estableix a la convocatòria. La podeu consultar al web
municipal.
Els ajuts es podran demanar del 2 al 16
de juny del 2021.
Els requisits per poder-se’n beneficiar
són els següents:
• Tenir entre 3 i 12 anys i/o cursar de P3 a
6è de primària, el dia de la publicació de la
convocatòria d’aquests ajuts en el BOPB.

• Estar empadronat/da al municipi del
Masnou.
• Que el nivell de renda mensual brut
(corresponent als ingressos íntegres)
de la unitat familiar no superi els 3.000
euros del darrer període impositiu tancat.
• No estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La sol·licitud de l’ajuda no garanteix
plaça a l’activitat seleccionada i cal fer
la inscripció directament a l’entitat
En cas de ser beneficiaris de la subvenció, les entitats faran el descompte corresponent a les quotes del casal.
Mesures sanitàries per la COVID-19
Els casals aplicaran plans d’higiene i
salut validats per la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya.
• Tindran un responsable de seguretat
i higiene.
• Les famílies i els infants han de complir les instruccions de cada entitat organitzadora.
• Per poder participar-hi no s’ha d’haver
tingut simptomatologia de la COVID-19,
ni l’infant ni la seva família, els darrers
catorze dies. Els infants amb patologies prèvies hauran de tenir una valoració de salut per participar-hi.
• Es farà seguiment sanitari diari de
tots els infants participants, inclosos
els monitors i monitores.
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AQUEST ESTIU, FEM
L’ANIMAL... FANTÀSTIC!

A Blanc de Guix, els animals ens
agraden i els tenim presents, i durant segle
s
i segles, els humans els hem trans
format perquè ens acompanyin
en la
nostra llum i foscor. Cada setmana,
un
animal mitològic serà el protagon
ista i
buscarem què simbolitza, quin cont
e ha
protagonitzat, en quina civilitzac
ió ha
estat clau, l’artista que l’ha treballat.
Edat: De 3 a 12 anys
Quan: Del 28 de juny al 30 de juliol
Lloc: Escola Marinada
Informació i inscripcions:
www.blancdeguix.com
Ho organitza: AFA Marinada i
Associació Blanc de Guix

SUMMER CIRCUS I
CAMPUS ESPORTIU

Dues línies de casal, una d’artística i creativa i una altra d’esportiva i aventures. La missió?
Passar un estiu ple d’aventures,
activitats educatives, esportives i de lleure i molta aigua!
Edat: De 3 a 12 anys
Quan: Del 23 de juny al 10 de
setembre
Lloc: Espai Social Masnou Alt –
Pistes esportives Pau Casals
Informació i inscripcions:
669695423
masnoualt@outlook.es
Ho organitza: Centre Cultural
i de lleure Luz del Alba - Espai
Social Masnou alt projectes
educatius
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CASAL D’ESTIU PIRATA

Arriba l’estiu acompanyat dels navegants del mar
Mediterrani... La Dana Gepeta ens avisa que en
Pika’m Edusa vol desembarcar al Masnou, però no
estem prou preparats per neutralitzar la seva arribada. T’hi aventures? Junts aprendrem i ens divertirem mentre ens preparem per ser pirates.
Edat: De 3 a 12 anys
Quan: Del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost
al 10 de setembre
Lloc: Escola Ocata
Informació i inscripcions: estiuocata@gmail.com
Ho organitza: AFA Ocata – AE Júniors Masnou
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Farem un viatge per la història de
desnitat i els seus protagonistes ens faran
ges.
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Edat: De 3 a 12 anys
Quan: Del 22 de juny al 10 de setembre
Joan
Lloc: Escola Ferrer i Guàrdia (c. de
Llampallas, 51)
Informació i inscripcions:
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CASAL PIRATA VAD’ESTIU

La Dana Gepeta ens alerta que hi ha un pirata
anoment Pika’m Edusa que solca el mar Mediterrani i vol conquerir el Masnou. Ella ens aconsella
que fem del poble una illa perduda i per aconseguir-ho, viurem un munt d’aventures pirates.
Edat: De 3 a 12 anys
Quan: Del 28 juny al 30 de juliol i del 30 d’agost al
10 de setembre
Lloc: Escola Sagrada Família
Informació i inscripcions: vadestiu@gmail.com
Ho organitza: AFA Sagrada Familia / AE Júniors
Masnou
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Informació i
inscripcions:
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Ho organitza:
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EMOLUCIÓ: EVOLUCIONA LES EMOCIONS

Volem tornar a reunir els millors agents emoc
ionals per trobar les
emocions i evolucionar-les en els valors corres
ponents. Ens prepararem mentalment, emocionalment i físicam
ent per aconseguir-ho amb èxit. Cada dijous, la missió traspa
ssarà les fronteres
de l’Agència i haurem d’anar amb autocar a llocs
insòlits.
Edat: De 3 a 12 anys
Quan: Del 28 de juny al 30 de juliol (i de l’1 al 10
de setembre)
Lloc: Escola Lluís Millet (ptge. de la Constitució
, 33)
Informació: emocions@owlpsicologia.com o al
telèfon 644 84 88
74 (horari de tardes)
Inscripcions: https://forms.gle/w2zAp7Do4zpyeeRo
8
Ho organitza: AMPA Lluís Millet i OWL Emocions

CAMPUS ESPOR

TIU VAD’ESTIU
Un campus on l’e
sport és la base,
on la diversió està
assegurada i on vo
ldràs tornar l’any qu
e ve.
Edat: De 7 a 14 an
ys
Quan: Del 30 de jun
y al 30 de juliol
Lloc: Immediacio
ns de l’Escola Sagra
da Família
Informació i inscri
pcions: vadestiu@
gmail.com
Ho organitza: AE
Júniors Masnou

FAKALÓ VOLEIBOL 20

21
Casal per gaudir del vol
eibol i altres activitats:
zumba, piscina, platja i
oci.
Edat: De 6 a 12 anys
Quan: Del 28 de juny al
10 de setembre
Lloc: Institut Mediterràn
ia (c. de Rosa Sensat, s/n
)
Informació i inscripcions:
masnoucv@gmail.com
Ho organitza: Club Voleib
ol Masnou
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Del 28 de juny al 30 de juliol i del
Edat: De 3 fins a 12 anys - Quan:
gmail.com i inscripcions: casalberganti21@
ció
rma
Info
antí
Lloc: Escola Berg
antí / AE Júniors Masnou
Ho organitza: AFA i Escola Berg

