
ACTIVITATS
D'ESTIU'23 

https://aefsarrels.playoffinformatica.com/activitat/19/Activitats-d-estiu-Arrels/

https://view.genial.ly/5e962a83043e350e09f6d514/vertical-infographic-timeline-
procediment-dinscripcions

ACCÉS AL FORMULARI: 

ACCÉS A LA INFOGRAFIA: 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA ARRELS

https://view.genial.ly/5e962a83043e350e09f6d514/vertical-infographic-timeline-procediment-dinscripcions




INTENSIU DE
16 A 1  HORES

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys

del 12 AL 22 de juny 
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casal d'estiu

Per a nens i nenes de 3 a 6 anys

del 26 de juny fins al 28 de juliol



centre d'interÈs 

La Júlia, la nostra intrèpida exploradora, ha decidit fer una volta al
món. Descobrirem la cultura, la cuina, els balls i els jocs
tradicionals d'altres països.
Cada setmana viatjarem a un continent que serà el fil conductor
de totes les activitats, tallers i sortides.



objectius 
Proporcionar activitats, jocs i tallers que facin que els infants coneguin
altres cultures, i desenvolupin l'empatia i el respecte cap a la diversitat.
Fomentar la participació, tant individual com col·lectiva, valorant el
treball i la participació dels companys/es i el propi.
Promoure les relacions interpersonals entre els i les participants.
Expressar les seves emocions a través de les diferents activitats.
Continuar desplegant les seves destresses i habilitats fora de l'aula, en
un ambient més lúdic i divertit.
Gaudir de les activitats pròpies de l'estiu.



organitzaciÓ
ambientaciÓ
de l'espai

tallers de
creativitat 

recursos
audiovisuals

estones de 
Joc lliure

joc aquÀtic diari activitats 
cooperatives

dies temÀticsexcursiÓ
setmanal



BOTING BADALONA LA BASSA

CRAM

PARC DE CAN GAMBÚSGRANJA AVENTURA PARK

GRANJA AVENTURA             21 €                9 €             9 €
CRAM                                  19€                8 €             8 €
PARC CAN GAMBÚS               9 €                2 €             2 €
BOTING BADALONA             20 €              10 €           10 €
LA BASSA                            14 €                7 €             7 €

les excursions tenen suplement segons L'horari TRIAT
                                                                  9 A 14 H           9 A 15 H      9 A 17 H

Poden haver-hi variacions, canvis de dates o substitucions

sortides
previstes



HORARIS I PREUS
per torn

acollida de 8 a 9 H 18 €

de 9 a 14 hores
0 €

de 9 a 15 hores 124 €

138 €
de 9 a 17 hores
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 EN REALITZAR LA INSCRIPCIÓ, S'HA D'ABONAR EL 40%, 
LA RESTA,  ABANS DE COMENÇAR L'ACTIVITAT.

SI ES DEMANA BECA, NOMÉS S'HA D'ABONAR EL 10%.



FUTBOL SALA PATINATGE
ARTÍSTIC

multiesport

casal ESPORTIU
del 26 de juny fins al 28 de juliol

Per a nens i nenes de 6 a 14 anys



QUÈ FAREM
L'esport serà el fil conductor del Casal.
Es pot triar la modalitat que més s'adapti al gust de cada
nen o nena.
A més, gaudirem d'un munt de jocs, activitats
aquàtiques, experiències, tallers, excursions i moltes
sorpreses més que ens acompanyaran cada setmana
del Casal.



futbol sala

Diversitat d'esports, jocs i
activitats. Donarem un gran
ventall de possibilitats als
nens i nenes per provar i

gaudir de diferents activitats.

Entrenaments diaris de futbol
sala per millorar tots els

mecanismes individuals de
cada jugador/a. 

A més, farem altres activitats
per donar varietat al dia a dia. 

 Combinarem entrenaments
diaris amb activitats

musicals, tallers de treballs
manuals i activitats d'aigua.
Per aprendre i perfeccionar

el patinatge artístic.

multiesport

patinatgE
ARTÍSTIC 



sortides
previstes

TIBIDABO Pista de Gel Barça

ILLA FANTASIA PLATJA

PER DEFINIR

tIBIDABO                                        25 €           13 €           10 €
PISTA DE GEL DEL BARÇA                 18 €            6 €             6 € 
a determinar                        
ILLA FANTASIA                                25 €           13 €           10 €
PLATJA CASTELLDEFELS                  10 €            0 €            0 €

les excursions tenen suplement segons HORARI:
                                                              9 a 14         9 A 15         9 a 17

Poden haver-hi variacions, canvis de dates o substitucions



HORARIS I PREUS
per torn

acollida de 8 a 9 H 18 €

de 9 a 14 hores 0 €

de 9 a 15 hores 124 €

138 €de 9 a 17 hores
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 EN REALITZAR LA INSCRIPCIÓ, S'HA D'ABONAR EL 40%, 
LA RESTA, ABANS DE COMENÇAR L'ACTIVITAT.

SI ES DEMANA BECA, NOMÉS S'HA D'ABONAR EL 10%.



Colònies esportives

FUTBOL SALA PATINATGE 
ARTÍSTIC

DEL 26 AL 30 de juny
A partir de 1r de Primària

https://aefsarrels.playoffinformatica.com/activitat/21/Colonies-d-estiu-AE-FS-Arrels/ 

https://view.genial.ly/5e962a83043e350e09f6d514/vertical-infographic-timeline-procediment-dinscripcions

ACCÉS AL FORMULARI: 

ACCÉS A LA INFOGRAFIA: 



ESTADA A la CASA DE
COLÒNIES can xalió

DEL 26 AL 30 DE JUNY
PREU 338 €



Casa de colònies ubicada entre el Pla de
L'Estany i la Garrotxa. Just a l'entrada del
Parc Natural de la Zona Volcànica de La
Garrotxa.
Esplanades per a jocs a l'aire lliure, sales per
a jocs, activitats, manualitats i tallers.
Piscina totalment vallada, camps de bàsquet i
de futbol.

instal·lacions



Colònies de lleure en un entorn natural, amb 35
hectàrees de terreny de bosc. Escalada, tir amb
arc, tirolina...
El lleure i l'esport seràn els fils conductors de
les Colònies.
Farem una gran diversitat de jocs, activitats
aquàtiques, experiències, tallers, excursions i
moltes sorpreses més perquè els nens i nenes
gaudeixin, aprenguin i es diverteixin.

QUÈ FAREM





calendari ajuts cve'23
Sol·licitud de beca del 17 d'abril al 15 de maig.
Resolució provisional dels beneficiaris, el 22 de maig.
Període d'al·legacions fins al 6 de juny.
Resolució definitiva el 13 de juny.
Se suprimeix el codi PIN, però es manté l'IDALU, i és necessari el codi
d'activitat.
El tràmit s'haurà de fer amb certificat digital (IdCat o superior), qui no
pugui tramitar l'IdCat ho podrà fer en paper.
No es podrà fer el tràmit en nom d'algú altre.



dades ingressos cve'23
Es valoren els ingressos de l'exercici 2021 (declaració renda feta el 2022).
Valor de la casella 500 (Base Liquidable General).
Si el valor és negatiu, s'ha de posar un 0.
Si no es fa la declaració de la renda, s'han de sumar tots els ingressos nets (inclosos atur,
ajudes, RMI, etc.).
La declaració de la renda es comprova d'ofici automàticament.
En cas que hi hagi un cònjuge o fill/a major de 16 anys, caldrà annexar un d'aquests tres
documents: 

Autorització signada per consultar dades AEAT del cònjuge/fill/a
Fotocòpia de la declaració de la renda del 2021 del cònjuge/fill/a  
Declaració jurada dels ingressos signada pel cònjuge/fill/a.

No caldrà annexar aquesta documentació si es compleix una d'aquestes condicions:
La família és monoparental/monomarental i no hi ha cap fill/a major de 16 anys.
Es va rebre subvenció de l'IBE per a pràctica esportiva fora de l'horari escolar el curs 2022-23



dades ingressos cve'23
Ingressos nets anuals per ciutadà i nucli de convivència

De 0 € a 7.000 € 90%
De 7000,01 € a 9.000,00 € 60%
De 9.000,01 € a 10.000 € 30%
> de 10.000 € 0%

En cas que al nucli de convivència hi hagi un membre amb discapacitat, aquest comptarà
com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses
familiars.
Així mateix, si es tracta d’una família monoparental, la persona sol·licitant també
comptarà per dues per al recompte abans esmentat si ho justifica explicitant-t’ho al
formulari, i l’Ajuntament també comprovarà d’ofici el reconeixement de la Generalitat.



SENSE VOSALTRES
NO seria possible

 
US ESPEREM!!!

Amb la col·laboraciÓ de
l'Ajuntament de Barcelona


