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NOTA PRÈVIA

Les actuacions previstes en aquesta mesura de govern estan condicionades a
l’autorització de les activitats per part de l’autoritat sanitària.
En funció de la fase de desescalada i dels condicionants particulars d’algunes
activitats, especialment les dedicades a primera infància, pot patir modificacions.
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1. Context i justificació
De la crisi sanitària a la crisi social: l’impacte social, emocional i educatiu de la crisi de la COVID19 en la infància, l’adolescència i la joventut
Des que el passat 13 de març es van tancar els centres educatius fins a la data en què s’ha previst que
obrin les portes per iniciar el nou curs escolar hauran passat força mesos. Una aturada sense precedents
que també ha abastat la resta d’activitats fora dels centres i del temps lectiu, de tipus educatiu, artístic,
esportiu, o de lleure, incloent les oportunitats de socialització informal dels infants, adolescents i joves
amb els seus companys, amistats i familiars no directes.
Tot i que aquest llarg confinament ha comportat dificultats en la criança i l’educació en família per a
tothom, s’ha palesat que els impactes negatius, educatius i emocionals, s’han concentrat en les famílies
en situació de pobresa i amb feines precàries, pitjors condicions d’habitatge, i menor capital educatiu.
La llar ha esdevingut pràcticament l’escenari únic de l’educació i del lleure, i mares i/o pares han assumit
gairebé tots els rols de l’entorn social dels infants, i han quedat convertits sobtadament en mediadors
educatius entre l’escola i els seus fills i filles, fent evident que estan molt desigualment dotats per a
aquesta tasca: en habilitats pedagògiques, temps disponible, confiança, capital educatiu i coneixements,
domini de l’idioma o mitjans tecnològics. L’aprenentatge a casa tendeix a reproduir aquestes
desigualtats.
Per tant, els més afectats són aquells que durant el confinament estan trobant més dificultats per seguir
les activitats lectives virtuals, no només per motiu de la bretxa digital, sinó també per les menors
capacitats d’acompanyament a l’escolaritat de les seves famílies. Durant les vacances estivals, aquests
mateixos infants, adolescents i joves també seran també els qui tendiran a trobar menys oportunitats per
practicar i potenciar les competències assolides a l’escola en converses, lectures, viatges, activitats,
experiències, deures, o ús d’internet.
Per a alguns, els efectes de la Covid-19 poden implicar només un petit retard en l’assoliment d’algunes
competències i aprenentatges, que es podran recuperar amb facilitat. Però per a d’altres, malgrat els
esforços dels seus docents i familiars, la desconnexió educativa durant el confinament pot menar a
empitjorar dèficits competencials que comprometin el desenvolupament educatiu a llarg termini i agreugin
el risc de desafecció escolar i abandonament.
La segona gran derivada de la pandèmia sobre la infància, adolescència i joventut fa referència al
benestar físic i emocional, debilitat per les setmanes de confinament en habitatges de vegades molt
petits, amb poques oportunitats per al joc i l’activitat física, i per la manca de relacions socials que poden
generar sentiment de soledat. En alguns casos, també per un entorn d’estrès emocional de les seves
famílies, agreujat per la incertesa de la pandèmia i els riscs per a la salut. En situacions extremes, alguns
infants han quedat confinats en llars en les que no hi tenen un ambient prou segur i afectuós, i han
perdut el refugi que els oferia l’escola.
En tercer lloc, la crisi de la COVID-19 està generant tensions creixents sobre la conciliació.A mesura
que el confinament es fa menys estricte, cada cop més treballadors i treballadores s’han de reincorporar
a les seves feines presencials. Amb els centres educatius tancats pel confinament i ben aviat per les
vacances d’estiu, amb menys recursos per contractar cures, i sense la possibilitat de comptar amb el
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suport de familiars per prevenció sanitària, les famílies necessiten solucions que els ajudin a mantenir les
seves feines amb un calendari laboral canviant i menys flexible, retornar dies de permís remunerat, o
trobar una nova feina si l’han perdut.
Per a moltes persones, de la possibilitat de treballar aquest estiu en depèn poder obtenir els ingressos
que els permetin prevenir la pobresa, la qual cosa, al seu torn, és crítica per al benestar dels seus fills i
filles, si bé en ocasions pot generar sentiment de soledat en els infants i adolescents.
En síntesi, aquesta mesura descriu la resposta de Barcelona per a un estiu extraordinari, després de
mesos de confinament. Proposa crear l’escenari, amb més activitats que mai, per tal de fer possible la
feina i la conciliació durant l’estiu, així com prevenirel potencial sentiment de soledat dels infants,
adolescents i joves. Aportar un entorn educatiu en el lleure, aportant-los experiència vital enriquidora i a
la vegada compartida amb altres, ja sigui en casals, activitats d’estiu o altres entorns segurs. Alhora, les
actuacions que s’hi proposen pretenen reduir les desigualtats d’oportunitats que la crisi sanitària,
econòmica i social està agreujant, no només entre famílies, sinó també entre els diferents barris de la
ciutat, fent un esforç important en els barris més desafavorits a través del Pla de barris. Aquest esforç
conjunt municipal i de tantíssimes entitats educatives, esportives i de lleure ha permès l’augment
d’activitats, garantint un estiu especial per als infants, adolescents i joves de Barcelona.
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2. La resposta: un estiu extraordinari amb més oferta, més qualitat i més equitat
Barcelona té una llarga tradició en l’organització d’activitats d’estiu per a infants, adolescents i joves.
L’actual campanya de vacances d’estiu és hereva de les colònies escolars de principi del segle passat
que l’Ajuntament de Barcelona organitzava per afavorir la salut escolar i incentivar els valors de la
solidaritat, l’aprenentatge actiu experiencial i l’autonomia personal.
Actualment, la Campanya de Vacances d’Estiu fa possible, cada any, una gran oferta d’activitats per
als infants i adolescents. L’èxit de la campanya rau en la participació i la implicació d’un ampli ventall
d’entitats promotores en una oferta que enguany ateny 1.001 activitats, amb 4.292 torns i 383.664
places, mitjançant la promoció esportiva, de l’activitat lúdica i sociocultural i de l’aprenentatge, en un
marc d’acció planificat i participatiu.
Aquestes entitats promotores de l’àmbit del lleure, l’esport, l’educació, la cultura i social participen d’uns
principis basats en els valors positius del pluralisme, la coeducació i el respecte per a qualsevol creença;
són coneixedores de l’entorn social de referència per als infants participants; tenen una gran experiència
en l’organització d’activitats i en el desplegament de metodologies pròpies de l’educació en el lleure o bé
disposen decapacitat per encomanar la seva gestió a organitzacions especialitzades, reconegudes i
solvents; i també gestionen equipaments i/o serveis d’aquesta naturalesa de l’àmbit públic o privat. Les
entitats garanteixen que la Campanya de Vacances d’Estiu sigui inclusiva en la diversitat funcional i és
per això que totes les activitats que formen part de la Campanya han de garantir la inclusió de tots els
infants i adolescents, comptant amb una programació i els mitjans tècnics i humans adients per a la
participació dels qui presenten algun tipus de discapacitat.
Enguany, des dels primers dies de confinament al mes de març, l’Ajuntament de Barcelona va constituir
l’Oficina Tècnica d’Estiu Extraordinari en previsió que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia
requeririen adequar la campanya de vacances d’estiu a les directrius que marquessin les autoritats
sanitàries i la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya, i a la
intensificació de les necessitats educatives, emocionals, de lleure i de conciliació amb els infants,
adolescents i joves i de les seves famílies. Calia cercar noves idees i recursos que se sumessin als ja
existents, i generar aliances entre infants, famílies, entitats i administracions per repensar i adaptar les
activitats a la situació canviant en què ens aniríem trobant a fi de garantir un estiu enriquidor més
necessari que mai.
Per aquest motiu, es va entendre que la Campanya de Vacances d’Estiu de 2020 constituïa un repte per
a tota la ciutat i a l’Oficina Tècnica no només s’hi va incorporar la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut
i Persones Grans de l’Àrea de Drets Socials, l’Institut Barcelona Esports, l’Institut Municipal d’Educació,
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i Foment de Ciutat-Pla de Barris, que any rere any
organitzen la Campanya de Vacances d’Estiu o hi incorporen activitats, sinó que també hi ha contribuït
tothom qui podia posar a disposició d’aquesta campanya equipaments, recursos o altres aportacions,
com el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut Municipal de Serveis Socials, el Consorci de
Biblioteques, l’Institut de Cultura de Barcelona, el Programa de Salut de l’Ajuntament, la Direcció de
Salut, en el marc del Pla de Salut Mental, la Xarxa d’Ateneus de Fabricació i els districtes.
Fruit del treball de cada una d’aquestes unitats i de la coordinació de l’Oficina, plantegem aquesta
mesura de govern transversal, amb recursos extraordinaris, reforçant i ampliant accions prèvies i amb la
complicitat de entitats diverses, serveis i equipaments públics de la ciutat. Aspirem a que el màxim
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d’infants, adolescents i joves gaudeixin aquest estiu de més activitats de lleure, esportives o culturals de
qualitat, enriquides amb acompanyament educatiu i emocional, sobretot els qui tenen menys
oportunitats, i contribuir així a compensar els impactes educatius i vitals de la crisi sanitària, social i
econòmica.
Barcelona és ciutat educadora, també a l’estiu, també en el lleure i també durant la pandèmia. La ciutat
en sí mateixa és formadora dels infants, adolescents i joves, és l’esfera que constitueix el seu entorn, i
cal tenir present sempre el component educatiu que implica el lleure en grup i, en concret, la campanya
de vacances 2020, la qual ha d’adaptar-se al moment crític que vivim a la ciutat i potenciar-se també com
element que ajudi i orienti els infants cap a l’aprenentatge i la curiositat.
Els criteris generals que orienten aquesta mesura de govern són:
1. Ampliar i adequar l’oferta per a totes les edats. Comprèn una oferta estiuenca diversa i
orientada a infants, adolescents i joves de diferents edats, incorporant tant les activitats ja
previstes a la campanya d’estiu ordinària, com altres d’extraordinàries de lleure, esportives i
culturals arreu de la ciutat.
2. Oferta durant tot l’estiu. Oferir una programació d’activitats i d’equipaments oberts que abasti
els mesos de juliol i setembre, i que incrementi especialment la programació del mes d’agost, en
previsió que moltes famílies no tindran possibilitat de fer vacances ni sortir de la ciutat durant tot
l’estiu.
3. Els infants al centre. Fer el màxim esforç perquè, més que mai, infants, adolescents, i joves
s’ho passin bé, gaudeixin de les activitats d’estiu, juguin a l’aire lliure i es trobin en comunitat.
4. L’escola tanca, però l’educació no formal continua oberta. L’Ajuntament vol fer una aposta
explícita i desacomplexada per la contribució del lleure educatiu a reduir la pèrdua
d’aprenentatges i compensar l’agreujament de les desigualtats educatives.
Els impactes de les activitats educatives d’estiu per compensar necessitats d’aprenentatge estan
ben documentats en l’àmbit lingüístic, particularment en el terreny de la lectura. Els impactes
solen ser més grans per a l’alumnat de baix rendiment i, de manera especial, per als socialment
desafavorits.
Per aquest motiu, els casals, campus i les activitats d’aquest estiu han d’accentuar la
intencionalitat formativa en el marc de l’educació en el lleure, ja que es fa més necessari que mai
ajudar els infants i adolescents a recuperar i mantenir en forma les competències que són clau
per als seus aprenentatges. Això es vol assolir incorporant estones i metodologies lúdiques amb
un propòsit competencial, centrades en l’expressió oral, la lectura, i el joc matemàtic, les quals
han de ser compatibles amb el dret al temps lliure, el joc, l’esport i la vida comunitària que les
activitats d’estiu han de garantir. No es tracta d’escolaritzar el lleure d’estiu, sinó de fer-lo més
“nutritiu” en aprenentatges i hàbits.
A aquest efecte, l’Ajuntament posarà a disposició de totes les entitats, direccions, monitores i
monitors una guia i un vídeo amb eines i propostes d’activitats, càpsules formatives i un servei
d’acompanyament i assessorament pedagògic per part de persones expertes en l’àmbit del lleure
educatiu del Grup de Recerca en Infància, Joventut i Comunitat de la Universitat de Girona.
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5. Atenció a la salut emocional. Les activitats d’estiu han de cobrir les necessitats emocionals, de
benestar psicològic, socialització i recuperació de vincles en aquest estiu excepcional, la qual
cosa representa un repte afegit per a les entitats de lleure i esportives. Per aquest motiu,
l’Ajuntament també posarà a disposició de les entitats i dels seus professionals una sèrie de
recomanacions i recursos,elaborats pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, per tal de
gestionar la salut emocional en el lleure i ajudar monitors i monitores a detectar necessitats i
oferir espais d’escolta i acompanyament.
També hi haurà telèfons d’assessorament, orientació i, si escau, derivació, específicament
adreçat a les direccions dels casals, campus i colònies i als monitors i monitores per consultar
qüestions relacionades amb la infància i l’adolescència, els malestars emocionals i la salut
mental. Aquest telèfon també restarà obert a les famílies i a altres professionals relacionats amb
la infància i l’adolescència per a assessorament i orientació. S’obrirà, igualment, un telèfon
específic adreçat a la infància gestionat pel Col·legi de Psicologia i es posaran a disposició els
telèfons dels programes “Aquí t’escoltem” i el SAIF, que són serveis adreçats a adolescents i
joves i famílies amb psicòlegs i psicòlogues que ofereixen escolta, orientació i suport emocional,
així com del programa Konsulta’m dels CSMIJ (Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil) de
Barcelona, que és un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per detectar i
atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut mental. L’espai
també ofereix, de forma habitual, assessorament als professionals que treballen amb grups
d’adolescents o de joves.
6. Més equitat per arribar als infants, adolescents i joves amb menys oportunitats.
L’Ajuntament reforça el sistema de beques per fer més assequibles les activitats d’estiu i facilitar
l’accés dels infants, adolescents i joves que més ho necessiten i promoure, així, la igualtat
d’oportunitats. S’adjudicarà beca a tots els infants, adolescents i joves que compleixin els
requisits, sense limitació pressupostària. El pressupost inicial de 3,6 milions d’€ per a ajuts serà
ampliable en cas necessari. També s’oferiran més activitats gratuïtes i, en els casos de major
vulnerabilitat, ajuts complementaris de l’Institut Municipal de Serveis Socials.
Igualment, s’han adaptat les preinscripcions i les peticions d’ajuts presencials al format telemàtic
per garantir la seva viabilitat en el context del confinamenti s’ha prorrogat el període de sol·licitud
de beques del 19 al 31 de maig, per afavorir l’accés de totes les famílies. Alhora, s’ofereix a les
famílies que ho necessiten acompanyament en aquests tràmits i flexibilitat en els terminis de
sol·licitud. A més, l’Ajuntament ha activat, per primera vegada, els educadors socials i altres
perfils d’intervenció social dels equips dels centres educatius, juntament amb tècnics comunitaris
del Pla de Barrisper a orientar-les i a acompanyar-les en la preinscripció i la sol·licitud de
beques.Als 2.400 alumnes amb prestacions vinculades al Pla contra la segregació escolar i per
la igualtat d’oportunitats, se’ls oferirà la gratuïtat de les activitats de forma automàtica.
7. Un estiu inclusiu, amb oferta de lleure inclusiu per a infants, adolescents, joves i adults amb
diversitat funcional, incloent monitores i monitors de suport per a persones amb discapacitat, i
propostes de conciliació familiar per a llurs famílies.
8. Col·laboració entre Ajuntament i entitats perquè tots els infants i joves puguin gaudir d’un
estiu enriquit amb més educació, més esport, més aire lliure, més salut i més vincles comunitaris.
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En la línia de facilitar el desenvolupament de les activitats a les entitats i l’adaptació a les
condicions canviants d’aquest estiu excepcional, l’Ajuntament està acompanyant les entitats per
adaptar-se als protocols i normatives sanitàries que siguin d’aplicació en cada moment. En
aquest sentit, hem establert una col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per tal d’oferir
accions de formació, adreçada als monitors d’activitats d’estiu, de dos tipus: una bàsica, i una
altra específica per capacitar als monitors que seran responsables de prevenció i higiene.
L’Ajuntament de Barcelona també proveirà de manera coordinada materials de prevenció i
protecció a les entitats que organitzen activitats d’estiu, com ara mascaretes i hidrogel.
En darrer lloc, estem treballant per habilitar un procediment de bestreta que permeti avançar a
les entitats la meitat de l’import dels ajuts econòmics, la qual cosa els permetria comptar amb
una major liquiditat i contribuiria a fer viables les activitats previstes.
9. Adaptabilitat a la incertesa. Cal tenir en compte que la pandèmia s’ha esdevingut amb
posterioritat al disseny d’algunes activitats incloses en aquesta mesura de govern, i que el
desenvolupament i calendari de les fases de desescalada, així com la normativa sanitària
específica per a la realització d’activitats d’estiu pot condicionar la mida dels grups, l’aforament
màxim, les dates de realització o alguns aspectes de l’organització der les activitats i, fins i tot,
comprometre’n la viabilitat econòmica.
Altres activitats s’han planificat més tard del període habitual de la campanya de vacances
d’estiu, la qual cosa implica un risc en els procediments administratius, així com per a què les
entitats les puguin dur a terme.
Per tant, es tracta d’una “operació en curs” que caldrà adaptar als requeriments de les autoritats
sanitàries de cada moment i a altres imprevistos, amb les dificultats que implica la inexperiència
en l’organització d’activitats d’estiu en condicions tan extraordinàries.
Cal destacar que, en el moment de la redacció d’aquesta Mesura de Govern, el Document Marc
d’Educació en el Lleure per a l’estiu 2020 publicat pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i aprovat pel comitè tècnic de PROCICAT estableix que:
»
»
»
»
»
»
»

»

Les activitats de lleure participades per infants i adolescents i personal educatiu del
mateix territori podran començar en la fase 3 de desescalada.
En el cas dels casals d’estiu serà important valorar la proximitat amb el domicili dels
infants per tal d’evitar desplaçaments llargs.
Es treballarà en petits grups de convivència de 10 persones, encara que l’activitat tingui
més participants.
La ràtio serà d’un monitor/a cada 10, començant sempre amb un mínim de dos monitors
per activitat.
Es prendrà com a mesura estàndard que cada participant disposi de 4 metres quadrats, i
la distància per a dormir haurà de ser de 2 metres “entre caps”.
Els espais s’hauran de delimitar per activitats i usos, i les entrades seran esglaonades.
Totes les activitats hauran de presentar el seu pla d’higiene i salut, que haurà de ser
validat per la Direcció General de Joventut i tenir un responsable específic. També hi
haurà protocols específics de comunicació amb els Centres d’Atenció Primària.
Hi haurà d’haver hidrogels a cada estança, amb airejaments i desinfeccions diàries.
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»

»

»

Es farà seguiment sanitari diari de tots els participants. Per poder-hi participar no s’ha
d’haver tingut simptomalogia de la Covid-19 ni el participant ni la seva família
convivencial els darrers 14 dies. Els infants i adolescents amb patologies prèvies hauran
de tenir una valoració de Salut per participar-hi.
Les entitats gestores hauran de garantir que, com a mínim, la persona designada com a
“responsable de seguretat i higiene” i la persona responsable de l’activitat han seguit una
formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció així com en la detecció de
símptomes. En el disseny d’aquestes formacions i materials orientatius es comptarà amb
el suport del Departament de Salut.
Estaran permeses les activitats de jocs tradicionals a l’aire lliure; activitats de natura; jocs
i esports d’aigua a la piscina o al mar; esports i activitats sense contacte físic i proximitat
dels tronc superior del cos i les cares; dansa, música, teatre, i altres arts escèniques, i
jocs amb pilota.

Igualment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha elaborat un protocol específic per a
colònies i casals, i un altre per a acampades i rutes; així com una formació bàsica sobre aquests
protocols, i de manera específica una altra per formar els/les monitors/es com a responsables de
prevenció i higiene.
També és important que tant els infants i adolescents com les seves famílies percebin que la participació
en les activitats és segura, per a la qual cosa l’Ajuntament realitzarà les accions informatives adequades.
En síntesi, el principi que orientarà el desenvolupament i posada en pràctica d’aquesta mesura de govern
és preparem-nos perquè “si es pot fer, es farà”.

L’estiu als barris prioritaris
Aquest és el darrer estiu de la primera edició del Pla de Barris, i arriba després d’uns mesos en els que
les condicions de vida han empitjorat, d’una banda per les condicions dels habitatges i l’experiència del
confinament, i de l’altra, per la duresa de les conseqüències econòmiques d’aquesta crisi en aquests
territoris. La segregació territorial també agreuja els efectes de l’epidèmia i ho fa de manera especial en
els infants. El paper central que ha tingut l’àmbit educatiu en tot el Pla de Barris, facilitaven imaginar una
resposta que redirigís tots els esforços a oferir un estiu carregat de recursos, espais i entorns educatius
per als més petits. S’ha construït sobre la base dels següents principis:
»
»

»
»

Comunitat. Activitats que posessin en joc els recursos i entitats de cada territori, per tal
d’oferir recursos educatius i alhora reforçar el capital social dels barris.
Creativitat, natura i sociabilitat. No es tracta de substituir l’escola, sinó de facilitar
entorns creatius, facilitar el contacte amb la natura, i afavorir la sociabilitat escurçant
qualsevol tipus de distància.
Obrim a l’agost. La majoria de famílies d’aquests barris passaran l’estiu a la ciutat, per
tant calia garantir que els equipaments i les activitats estiguessin disponibles tot l’estiu.
Gratuïtat. La crisi impedeix imaginar que les famílies estaran en disposició de fer-se
càrrec de cap cost per activitats educatives d’estiu.

De forma singular, Pla de Barris ha realitzat una aportació extraordinària per a aquest estiu de més de 2
milions d’euros per ampliar i programar noves activitats que reforcin l’oferta assequible i gratuïta als
9

barris d’atenció social prioritària, per afavorir dinàmiques comunitàries i oportunitats de lleure als infants i
joves amb menys possibilitats, tant a través de casals com obrint equipaments amb activitats
programades que actuïn com a motors de vida cultural i comunitària en aquests barris.
El Pla de Barris oferirà activitats d’estiu en diferents formats: casals d’estiu a tots els barris del pla i
durant tots els mesos d’estiu; obertura de 10 centres cívics i 9 biblioteques durant tot l’estiu amb activitats
de caràcter comunitari; diversos projectes de dinamització de l’espai públic amb activitats adreçades a
totes les edats i projectes per a la petita infància.
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3. Els objectius
Els objectius d’aquesta Mesura de Govern són:
1. Promoure l’exercici del dret d’infants i adolescents al joc, al lleure, a la participació
cultural i artística i a la pràctica esportiva (Article 31 de la Convenció dels drets dels
infants)incloent, de forma molt especial, les persones amb discapacitat, les quals han patit
especialment el període de confinament.
2. Promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés al lleure entre els infants, adolescents i
joves dels territoris més desafavorits de la ciutat amb dinàmiques que redueixin la
segregació territorial i les desigualtats d’oportunitats agreujades per la crisi sanitària, social i
econòmica de la Covid-19.
3. Recuperar l’activitat física i esportiva i millorar la salut física i l’estat de forma dels infants,
adolescents i joves que pot haver empitjorat per la inactivitat pròpia del confinament.
4. Afavorir la recuperació i millorar la salut emocional dels infants, adolescents i joves que es
pot haver vist afectada pel llarg confinament, el dol, l’estrès i la por, la pèrdua de vincles i
l’aïllament social.
5. Millorar els aprenentatges competencials perduts al llarg tancament de les escoles que no tots
els infants i adolescents han pogut adquirir i desenvolupar a casa seva durant aquests mesos,
especialment l’alumnat més desafavorit, i amortir el possible impacte negatiu de l’epidèmia sobre
les desigualtats educatives.
6. Impulsar la digitalització i capacitació digital dels adolescents i joves, a través de la
divulgació de la tecnologia i la ciència de la fabricació digital.
7. Procurar benestar als infants per a l’inici del nou curs.Aconseguir que infants, adolescents i
joves comencin el proper curs amb les motxilles més plenes de vivències positives d’estiu, millor
salut física i emocional, més vincles socials i comunitaris i més hàbits i competències
instrumentals i puguin gaudir, així, d’una millor tornada a l’escola.
8. Facilitar la conciliació de la feina amb l’educació i cura dels fills i filles, en el període en el
que, previsiblement, coincidirà la reincorporació a la feina presencial amb les vacances escolars,
en un context en què moltes persones hauran de reincorporar-se després d’un ERTO o bé
hauran de buscar una nova feina, amb la menor flexibilitat per a fer dies de vacances que això
implica.
9. Restablir la cohesió i millorar les habilitats socials dels nostres infants, adolescents i joves,
en aquesta etapa de creixement, convivència i consolidació de valors.
10. Reduir les despeses d’alimentació de les famílies que han vist reduïda la seva renda de
forma sobtada, ja que la majoria de casals de la Campanya de Vacances d’Estiu inclou l’àpat del
migdia.
En definitiva, volem que els infants, adolescents i joves gaudeixin d’aquest estiu tan especial, sentint-se
segurs, participant d’un lleure i d’un oci enriquit a nivell educatiu i amb suport emocional, sense oblidar11

se de gaudir de les activitats, els espais oberts, la natura, la cultura i la ciutat. Un estiu
extraordinàriament divertit i per passar-ho bé.
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4. Línies d’actuació
La Mesura de Govern Pla d’Estiu Extraordinari compta amb un pressupost de 7.090.000 euros, un 35,4%
més que a l’estiu de 2019. D’aquest pressupost, 2.060.000 es dediquen específicament als barris d’acció
prioritària en el marc del Pla de Barris.
En total, s’ofereixen 387.754 places en activitats continuades que requereixen inscripció (casals,
campus, campaments, colònies), és a dir, 40.139 places més que l’any passat.
A més de l’oferta ampliada d’activitats, s’obriran equipaments al mes d’agost, quan habitualment hi ha
menys oferta de lleure educatiu, amb noves accions i l’obertura excepcional de 25 biblioteques, 20
centres cívics i 20 patis oberts que normalment restaven tancats. Aquestes accions, que es posen en
marxa per primera vegada, tindran una capacitat de fins a 139.640 usos més.
En síntesi, el Pla d’Estiu Extraordinari contempla una major programació d’activitats, equipaments oberts
durant més temps i noves propostes d’ús d’espai públic dirigides a infants, adolescents i joves durant
l’estiu.
1. Activitats
»
Programació ordinària de la Campanya de Vacances d’Estiu: T’estiu molt
o
701 Activitats de lleureamb 255.506 places: Bressols d’estiu (1-3 anys), Casals
d’estiu (3-14 anys), Colònies (3-17 anys), Campaments (3-17 anys), Rutes (13-17
anys), Estades culturals fora de Catalunya (<16 anys).
o
246 Activitats esportives amb 118.642 places: Pre-campus (3-6 anys), Campus
Olímpia Específics (8-17 anys), Campus Olímpia Poliesportius (6-17 anys), Campus
De natura (8-17 anys), Campus Jove (14-17 anys), Casals esportius (3-17 anys),
Estades esportives (3-17 anys), Rutes esportives (13-17 anys).
o
33 Activitats sòcio-culturalsamb 7.923 places per a 12 a 17 anys: Tallers temàtics
TIC, Tallers d’Arts Plàstiques, Tallers d’Arts Escèniques, Tallers d’Arts Musicals,
Tallers d’Imatge, Activitats Combinades, Altres temàtiques.
o
21 Activitats adaptadesamb 1.593 places per a infants i joves menors de 21 anys
amb discapacitat. Poden ser activitats de qualsevol àmbit (lleure, esportives o
socioculturals).
»
Programació extraordinària per a l’estiu 2020 (noves activitats, increment places, sobretot a
l’agost)
o
Casals Urbans Baobab amb 1.000 places.
o
Altres Casals d’Estiu als barris amb 800 places.
o
Èxit d’Estiu amb 1.040 places.
o
Temps per a tu i subvencions per a l’oci inclusiu d’infants i joves amb
discapacitat amb 250 places.
o
Temps de joc amb 1.000 places per a infants de 5 a 12 anys en situació de
vulnerabilitat.
o Activitats per a la petita infància (0-3 anys) amb 240 usos. Projectes vinculats als
barris, amb format similar als espais familiars i de criança.
o Activitats gratuïtes per a 2.000 adolescents de 12 a 18 anys durant juliol i agost.
Activitats, tallers digitals i tallers de dansa urbana.
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o

Activitats en equipaments culturals i museus amb 400 visitesper a infants i
adolescents de 7 a 17 anys.

2. Equipaments obertsdurant el mes d’agost amb programa d’activitats específiques
o
25 Biblioteques
o
20 Centres Cívics
o
Patis Oberts d’escoles (10 al juliol i 20 a l’agost)
3. Espai públic. Dinamització d’espais públics a barris que formen part del Pla de Barris amb
propostes dirigides a la franja d’adolescents i joves.
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A.1. CAMPANYA DE VACANCES D’ESTIU – T’ESTIU MOLT: ACTIVITATS DE LLEURE
Descripció

En el marc de la Campanya de Vacances d’Estiu, en l’àmbit de lleure es realitzen les
tipologies d’activitats següents:
-

Bressols d’estiu (1-3 anys)
Casals d’estiu (3-14 anys)
Colònies (3-17 anys)
Campaments (3-17 anys)
Rutes (13-17 anys)
Estades culturals fora de Catalunya (>16 anys)

Les activitats de lleure tenen lloc tant en equipaments de la ciutat (escoles bressol,
escoles, centres cívics, casals i ludoteques) com en entorns naturals, com ara
terrenys o instal·lacions d’acampada, cases de colònies, refugis o albergs, etc.
La majoria de modalitats inclouen l’estada completa (allotjament i àpats).
En els bressols i els casals d’estiu els àpats són opcionals, i en alguns casos inclouen
servei d’acollida.
Les activitats que s’hi desenvolupen consisteixen en jocs, tallers, sortides per la ciutat
i a la natura, visites a museus, piscina, excursions, vetllades, etc.

Objectiu

Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre de
places

L’ oferta d’activitats pretén ser àmplia i variada, de qualitat, amb bona relació qualitat
preu, inclusiva i amb continguts acords als interessos de les famílies de Barcelona.
Les activitats d’educació en el lleure són engrescadores i divertides, i alhora
promouen la convivència amb els altres i l’aprenentatge de valors socials com la
solidaritat, el respecte, el consum responsable i la protecció del medi ambient.
Infants i adolescents d’1 a 17 anys residents a Barcelona.
Departament de Promoció de la Infància, de la Direcció de Serveis d’Infància,
Joventut i Persones Grans, IMEB, IMPD, tots els Districtes de la ciutat i les entitats
organitzadores.

Bressols d’estiu
Casals d’estiu
Colònies
Campaments
Rutes
Estades culturals fora
de Catalunya
Total

Accés
Equitat

Calendari
Àmbit territorial
Pressupost total

Activitats
97
325
122
115
28
14

Torns
332
1.898
142
152
32
14

Infants
23.001
219.135
8.177
4.251
693
249

701

2.570

255.506

Preus homologats
L’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçats a les
unitats familiars residents a Barcelona i que puguin justificar la necessitat d’un suport
econòmic.
Juliol, agost i setembre
Tota la ciutat i fora de Barcelona (Catalunya i Estat Espanyol)
4.600.000€ (pressupost total de la Campanya de Vacances d’Estiu)
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A.2. CAMPANYA DE VACANCES D’ESTIU – T’ESTIU MOLT: ACTIVITATS ESPORTIVES
Descripció

En l’àmbit de l’esport es realitzen les tipologies d’activitats següents:
-

Pre-campus (3-6 anys)
Campus Olímpia Específics (8-17 anys)
Campus Olímpia Poliesportius (6-17 anys)
Campus De natura (8-17 anys)
Campus Jove (14-17 anys)
Casals esportius (3-17 anys)
Estades esportives (3-17 anys)
Rutes esportives (13-17 anys)

La majoria de les activitats esportives es realitzen en instal·lacions esportives
municipals o privades, en escoles, o bé en entorns naturals, com terrenys
d’acampada o cases de colònies.
Moltes de les activitats ofereixen la possibilitat d’incloure els àpats i servei d’acollida.

Objectiu

Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre
d’activitats
Nombre de
places
Accés
Equitat

Calendari
Àmbit territorial
Pressupost total

En funció de la tipologia d’activitat i els interessos dels infants s’ofereixen esports
específics o bé es combinen diferents esports.
Les activitats esportives promouen la pràctica de l’activitat física i esport amb
l’objectiu d’educar i de millorar la qualitat de vida creant uns hàbits saludables entre
els infants i joves de la ciutat, a través d’activitats engrescadores, dinàmiques i
variades.
Infants i adolescents de 3 a 17 anys residents a Barcelona.
Departament de Promoció de la Infància, de la Direcció de Serveis d’Infància,
Joventut i Persones Grans, IBE, IMPD, tots els Districtes de la ciutat i les entitats
organitzadores.
246
118.642 places en 1.547 torns
Preus homologats
L’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçats a les
unitats familiars residents a Barcelona i que puguin justificar la necessitat d’un suport
econòmic.
Juliol, agost i setembre
Tota la ciutat i fora de Barcelona
4.600.000€ (pressupost total de la Campanya de Vacances d’Estiu)
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A.3. CAMPANYA DE VACANCES D’ESTIU – T’ESTIU MOLT: ACTIVITATS
CULTURALS
Descripció

SOCIO-

En el marc de la Campanya de Vacances d’Estiu, en l’àmbit de les activitats
socioculturals es realitzen les tipologies d’activitats següents:
-

Tallers temàtics TIC
Tallers d’Arts Plàstiques
Tallers d’Arts Escèniques
Tallers d’Arts Musicals
Tallers d’Imatge
Activitats Combinades
Altres temàtiques

Totes les modalitats d’activitats socioculturals van adreçades a adolescents d’entre
12 i 17 anys.
Les activitats socioculturals consisteixen en diferents tallers específics on els
adolescents practiquen i aprenen diferents disciplines com ara la dansa, el teatre, la
pintura, la fotografia, la pràctica d’un instrument, etc.

Objectiu
Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre
d’activitats
Nombre de
places
Accés
Equitat

Calendari
Àmbit territorial
Pressupost total

Totes les activitats compten amb una dotació de recursos materials i infraestructurals
adient i suficient per al desenvolupament dels seus continguts. Les activitats són
impartides per personal format i amb experiència en el sector.
Les activitats socioculturals fomenten la creativitat i l’aprenentatge des de la recerca i
la convivència en nous entorns.
Adolescents de 12 a 17 anys residents a Barcelona.
Departament de Promoció de la Infància, de la Direcció de Serveis d’Infància,
Joventut i Persones Grans, IMPD, tots els Districtes de la ciutat i les entitats
organitzadores.
33
7.923 en 120 torns
Preus homologats
L’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçats a les
unitats familiars residents a Barcelona i que puguin justificar la necessitat d’un suport
econòmic.
Juliol, agost i setembre
Tota la ciutat
4.600.000€ (pressupost total de la Campanya de Vacances d’Estiu)
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A.4. CAMPANYA DE VACANCES D’ESTIU – T’ESTIU MOLT: ACTIVITATS ADAPTADES
Descripció

En el marc de la Campanya de Vacances d’Estiu s’ofereixen activitats adreçades a
infants, adolescents i joves amb discapacitat, que es realitzen en grups específics.
Les activitats adaptades poden ser de qualsevol àmbit (lleure, esportives o
socioculturals) i s’adrecen als menors de 21 anys.
Opcionalment, les activitats adaptades ofereixen servei d’acollida, àpats i estada
completa.
La ràtio de monitors és variable en cada activitat, depenent del grau de la discapacitat
i de les necessitats de suport dels participants. Tot el personal compta amb la
formació adequada i experiència en el sector.

Objectiu
Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre
d’activitats
Nombre de
places
Accés
Equitat

Calendari
Àmbit territorial
Pressupost total

Els infants, adolescents i joves amb discapacitat també poden participar de les altres
activitats de la CVE que no siguin específicament adaptades i poden sol·licitar
monitors de suport de manera gratuïta.
Promoure l’exercici del dret d’infants i adolescents amb discapacitat al joc, al lleure, a
la participació cultural i artística i a la pràctica esportiva
Infants, adolescents i joves fins a 21 anys residents a Barcelona.
Departament de Promoció de la Infància, de la Direcció de Serveis d’Infància,
Joventut i Persones Grans, IMPD, tots els Districtes de la ciutat i les entitats
organitzadores.
21
1.593 en 55 torns
Preus públics
L’Ajuntament de Barcelona activa un ampli sistema d’ajuts econòmics adreçats a les
unitats familiars residents a Barcelona i que puguin justificar la necessitat d’un suport
econòmic.
Juliol, Agost i Setembre
Tota la ciutat
4.600.000€ (pressupost total de la Campanya de Vacances d’Estiu)
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A.5. CASALS URBANS BAOBAB
Descripció

Activitat de lleure educatiu en format casal d’estiu per infants d’educació infantil i
primària que es duu a terme principalment en escoles públiques dels barris d’atenció
prioritària de la ciutat, en horari de matí i tarda (inclou àpat de dinar).
Es planteja augmentar les places ofertes en el programa BAOBAB sumant noves
places a les planificades abans de la pandèmia, adequant-les a les noves exigències
sanitàries i a les directrius donades per la Generalitat de Catalunya.

Objectiu

Promoure una experiència d’educació en el lleure de base comunitària als barris on
no n’hi ha o és molt feble. I donar resposta a una necessitat del territori: l’oferta
d’activitats de lleure al mes d’agost.

Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents

Infants de 4 a12 anys
Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Pla de Barris
Districtes de:
Ciutat Vella Sants-Montjuïc
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu Sant Martí

Nombre de
places
Accés
Equitat

Calendari
Àmbit
territorial

Pressupost
total

Federacions de Lleure Educatiu
1.000
Gratuït
Accés directe per part de les famílies i prioritat per aquells infants derivats per agents
del territori com és l’escola, serveis socials i entitats coneixedores de situacions
familiars complexes
Agost 2020
Ciutat Vella (barri: Raval Sud i Gòtic Sud)
Sants-Montjuïc (barri de la Marina)
Horta-Guinardó (barris de Sant Genís dels Agudells i La Teixonera)
Nou Barris (barri de Trinitat Nova)
Sant Andreu (barris de la Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor)
Sant Martí (barris la Verneda-La Pau, Besós -Maresme)
600.000 €
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A.6. OBERTURA DE BIBLIOTEQUES DURANT EL MES D’AGOST
Descripció

Obertura de 25 biblioteques de la ciutat durant el mes d’agost amb la programació
d’activitats diverses.
A més de l’obertura de biblioteques s’oferirà un programa d’activitats d’estiu (juliol,
agost i setembre) a bona part de les biblioteques, especialment a aquelles situades
en el marc de Pla de Barris ( La Marina - Biblioteca Francesc Candel,, Zona Nord Biblioteca Zona Nord, Trinitat Vella - Biblioteca Trinitat Vella-José Barbero, Bon
Pastor - Biblioteca Bon Pastor, Raval Sud-Gòtic Sud - Biblioteca Gòtic-Andreu Nin ,
Les Roquetes - Biblioteca Les Roquetes, La Verneda - Biblioteca Sant Martí de
Provençals, Besòs - Biblioteca Ramon d'Alòs-Moner).




Objectiu
Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre de
places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit territorial

Pressupost total

Les activitats que s’oferiran seran de dos tipus: activitats orientades a grups
reduïts (infants primària i joves, amb aproximadament 15-20 participants) i
activitats més obertes.
Oferta que incideixi en promoure igualtat de gènere i la interculturalitat.
Eixos programàtics centrats en la lectura, escriptura, oralitat, arts i música,
ciència i tecnologia.

Promoure la participació cultural d’infants, adolescents i joves, i promoure els
aprenentatges
Ciutadania en general i famílies infants i adolescents especialment
Xarxa de Biblioteques de Barcelona i Foment de Ciutat-Pla de Barris

75.000 visites
Gratuït
S’obriran la major part de les biblioteques ubicades en els territoris de Pla de Barris.
Juliol, Agost i Setembre
- Districte de Ciutat Vella. Bib. F. Bonnemaison, Bib. Sant Pau-Santa Creu, Raval
Sud-Gòtic Sud , Biblioteca Gòtic-Andreu Nin.
- Districte de l’Eixample. Bib. Esquerra de l'Eix.-A. Centelles, Bib. Sagrada FamíliaJ.M. Ainaud de Lasarte, Bib. Sant Antoni-J. Oliver.
- Districte Sants-Montjuïc. Bib. Vapor Vell, La Marina - Biblioteca Francesc Candel
- Districte de Les Corts. Bib. M. Abelló
- Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Bib. Sant Gervasi-J. Maragall
- Districte de Gràcia. Bib. J. Fuster, Bib. Vila de Gràcia
- Districte Horta-Guinardó. Bib. El Carmel-J. Marsé, Bib. Guinardó-Mercè Rodoreda
510.000 euros
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A.7. OBERTURA DELS CENTRES CÍVICS DURANT EL MES D’AGOST I PROGRAMACIÓ
ESPECIAL D’ESTIU
Descripció

Obertura de 20 centres cívics de la ciutat que en una situació de normalitat estarien
tancats al mes d’agost, preferentment els situats en el marc de Pla de Barris.
En total es proposarà una obertura dels equipaments en horari de matí i tarda de
dilluns a divendres amb una oferta especial d’activitats i programacions, incloent tant
activitats d’entitats i projectes de lleure del territori, com una línia pròpia d’activitats.
L’obertura d’aquests espais ha de permetre oferir espais de relació i estada en
espais segurs i còmodes així com la proposta de programació cultural específica a
l’estiu.
Aquesta programació especial d’estiu ha de permetre mantenir activitat cultural al
mes d’agost, atenent als requeriments sanitaris establers, i fer una oferta adreçada a
diferents segments de població.
A més a més, l’obertura d’aquests equipaments permetrà acollir i desenvolupar
activitats de lleure del territori més proper adreçades a infants i adolescents.

Objectiu
Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre de
places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit territorial
Pressupost total

Promoure la participació cultural i el lleure educatiu
Infants, joves i famílies
Districtes i Foment de Ciutat-Pla de Barris

30.000 usos
Gratuït
Preferència pels equipaments ubicats en el marc de Pla de Barris.
Agost
Tota la ciutat, donant preferència als centres cívics ubicats en el marc de Pla de
Barris.
280.000 €
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A.8. ALTRES CASALS D’ESTIU ALS BARRIS
Descripció

Objectiu
Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre de
places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit
territorial
Pressupost
total

S’està treballant barri per barri, per tal de detectar quins projectes podrien impulsar
aquestes activitats, que també seran casals d’estiu gratuïts, en horari de 10 a 16’30
amb dinar inclòs durant el mes d’agost i també seran d’accés directe per part de les
famílies i tindran prioritat aquells infants derivats per agents del territori com és
l’escola, serveis socials i entitats coneixedors de situacions familiars complexes
Col·laborar amb altres iniciatives sorgides de les entitats dels barris per tal de donar
suport a aquestes propostes i poder ampliar encara més, l’oferta d’activitats d’agost.
Infants de 4-12 anys
Foment de Ciutat-Pla de Barris
Districtes
Federacions de Lleure Educatiu
800
Gratuït
Prioritàriament als barris de Pla de Barris
Agost
Tota la ciutat
400.000€
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A.9. DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Descripció

Objectiu
Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre de
places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit territorial
Pressupost
total

Promoure projectes que ajudin a dinamitzar espais públics oferint programació
esportiva, cultural i de lleure.
Programes:
Estiu jove a la Verneda i la Pau
Estiu jove a la Zona Nord
Dinamització jove al Raval
Estiu jove al Besòs i el Maresme
Estiu al Parc de Trinitat Vella
Estiu al Besòs
Reforçar aquelles propostes dirigides a la franja d’adolescents i joves que
majoritàriament queden al marge de l’oferta de casals.
Adolescents i joves
Foment de Ciutat – Pla de Barris

8.000 usos
Gratuït
Es realitza en barris de Pla de Barris
Juliol, agost, setembre
Ciutat Vella (Raval), Nou Barris (Zona Nord, Trinitat Vella), Sant Martí (La Verneda
i La Pau, el Besòs i el Maresme)
220.000 €
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A.10. ACTIVITATS PER A LA PETITA INFÀNCIA
Descripció

Seguint una lògica similar a la dels Casals d’Agost amb les entitats dels barris,
s’impulsaran projectes de petita infància vinculats als barris, amb format similar als
espais familiars i de criança.
Aquests espais consisteixen en sessions grupals dels infants acompanyats d’una
persona adulta de referència, que es reuneixen de forma regular, i en què es
combina el joc lliure dels infants amb una dinàmica grupal dels adults, els quals, de
forma relativament informal, conversen i comparteixen dubtes, estratègies i
experiències sobre el procés de criança, amb l’acompanyament i orientació de dos
o més professionals.

Objectiu

Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre de
places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit territorial
Pressupost total

Facilitar un entorn educatiu i de criança en què s’estimulin i desenvolupin els
aprenentatges, socialització i autonomia dels infants; el vincle positiu entre adults i
infants; la confiança i competències parentals dels adults, i les xarxes comunitàries
informals per a les tasques de criança.
Infants de 0 a 3 anys i les seves famílies
IMEB
Foment de Ciutat – Pla de Barris
240
Gratuït
Preferència per als barris de pla de barris
Juliol, agost i setembre
Tot Barcelona, amb preferència per als barris de Pla de Barris
50.000€
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A.11. ÈXIT D’ESTIU
Descripció

Èxit és un programa de caràcter preventiu que vol millorar els aprenentatges bàsics i
acompanyar l’alumnat en el pas a l’ESO.
L’Èxit d’estiu és una extensió del programa Èxit acompanyament educatiu i Èxit
anglès que és desenvolupa durant el curs escolar. Les sessions de reforç educatiu
són de 2 hores diàries en dos torns de matí, de dilluns a divendres durant tres
setmanes de juliol.
Compta amb un equip de joves estudiants, anomenats amics@grans, que reben una
beca de col·laboració per a fer el suport i acompanyar des d’un rol de proximitat i
mentoria, als alumnes que tenen dificultats.

Objectiu

Destinataris/es
Referents
municipals
i
altres agents
Nombre
de
places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit territorial
Pressupost total

Compensar la pèrdua d’aprenentatges entre l’alumnat vulnerable, ajudant-lo a
recuperar l’hàbit d’estudi autònom. Acompanyar a l’alumnat en la realització dels
treballs que els hauran proposat els seus tutors i tutores pera tancar millor el curs i
preparar-se per al 2020-21.
Alumnes dels 4 cursos d’ESO de 26 instituts de Barcelona amb més d’un 30%
d’alumnat vulnerable.
Consorci d’Educació de Barcelona

1.040
Gratuït
Alumnat d’instituts amb més d’un 30% d’alumnat vulnerable
Juliol 2020
Tota la ciutat
107.974 €
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A.12. ACTIVITATS PER A ADOLESCENTS
Descripció

Programa diari d’activitats i tallers adreçat als adolescents durant el mes de juliol.
Programació feta a mida per als adolescents, segons els interessos que ens han
manifestat. Es preveu un conjunt aproximat d’unes 200 activitats, que tindran lloc als
10 districtes de la ciutat. Les activitat seran gratuïtes i caldrà inscripció prèvia.
Tallers de danses urbanes al mes d’agost, amb master-class que es farà a 10 patis
oberts de tota la ciutat (un per districte).
Activitats de lleure basades en les metodologies educatives d’inclusió digital
emprades als Ateneus de Fabricació (model TPACK) sobre la bretxa d’accés a la
digitalització, l’aprenentatge significatiu, la co-creació de l’entorn, i la perspectiva de
gènere.

Objectiu

Oferir un programa d’activitats d’estiu adreçada als adolescents, durant al juliol,
gratuïtes, diàries i a tots els districtes de la ciutat, i una programació de tallers de
danses urbanes a l’agost.

Destinataris/es

Adolescents de 12 a 18 anys

Referents
municipals i
altres agents
Nombre de
places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit
territorial
Pressupost
total

Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans; Punts JIP i espais i serveis
juvenils de la ciutat; i Xarxa d'Ateneus de Fabricació.
2.000 (200 activitats, 10 adolescents per activitat)
Activitats gratuïtes
Juliol i agost
Tot Barcelona
50.000€
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A.13. TEMPS PER A TU I SUBVENCIONS PER A L’OCI INCLUSIUDURANT L’AGOST
Descripció

És un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, els adolescents, els joves i
les persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida
laboral i personal de les famílies.
Ofereix activitats lúdiques i jocs adaptats a les diferents edats. L’activitat també
inclouria, per primera vegada, la incorporació de germans o amics dels infants, i
joves amb discapacitat . Aquest servei el podríem complementar amb projectes
subvencionat i que podríem concentrar, en part, en els mesos d’agost i setembre.

Objectiu

Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre de
places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit territorial
Pressupost total

Oferir a les famílies d’infants, joves i adults amb discapacitat ,la possibilitat de
realitzar activitats setmanals de lleure en alguns barris de la ciutat, i gaudir, per part
de les famílies, de temps de respir per altres activitats.
Infants, adolescents i joves amb discapacitat i també llurs famílies
Agents implicats: entitats col·laboradores del programa Temps per Tu, entitats
col·laboradores del programa d’oci inclusiu, districtes a través de l’equip de Promoció
i Suport de l’IMPD.
250
Gratuït a l’agost, amb preu homologat els caps de setmana de juliol i setembre
Avaluació de cada sol·licitud i cada família per prioritzar activitats i suport per la
persona amb discapacitat i llur família
Intensiva de caps de setmana anualment, de forma intensiva en sessions setmanals
a l’agost.
Tota la ciutat
50.000 €
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A.14. PATIS OBERTS A L’ESTIU
Descripció

Obertura de patis escolars de la ciutat com a espai d'ús públic per a famílies, infants i
adolescents en període de vacances escolar
Concretament, s’obriran 10 patis durant el mes de juliol (un per districte) i 20 patis
durant el mes d’agost (reforçant especialment el barris que formen part del Pla de
barris, i prioritzant els territoris amb renda molt baixa, major volum d’infants i menys
espai públic per jugar).
Cada pati escolar obert comptarà amb un servei de monitoratge que obrirà i tancarà el
pati escolar dins els horaris previstos, vetllarà pel bon ús de les instal·lacions i
procurarà establir dinàmiques de relació entre els infants i joves.

Objectiu





Potenciar la seva vessant educativa i social dels equipaments públics en
horaris i dies que no s’utilitzen
Donar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies que
s'exerceix de forma autònoma en un context segur i de proximitat.
Fer possible un ús comunitari del pati que potenciï les interrelacions entre
infants i també entre famílies

Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents

Infants i adolescents de totes les edats
Institut Municipal d’Educació de Barcelona

Nombre de
places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit
territorial
Pressupost
total

24.000 usos
Gratuït
Priorització dels territoris més desafavorits i manca d’espais públics per al joc lliure
Juliol i Agost
Tota la ciutat
60.000 €
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A.15. TEMPS DE JOC
Descripció

Objectiu

Destinataris/es
Referents
municipals i
altres agents
Nombre de
places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit territorial
Pressupost total

Casal d’estiu que promoure el desenvolupament positiu d’infants i famílies amb
especial vulnerabilitat a través de la pràctica esportiva i el lleure. Els casals es
realitzen en horari de matí i migdia i inclouen l’àpat del dinar.

Promoure el desenvolupament positiu d’infants i famílies amb especial
vulnerabilitat a través de la pràctica esportiva i el lleure.

Donar eines i competències bàsiques per a la vida , a través de l'esport i el
lleure,

Afavorir el desenvolupament d'hàbits saludables d'infants i famílies, amb
especial atenció a la cobertura alimentària.

Promoure la visibilització i la transformació de les dinàmiques d'exclusió i les
necessitats de les famílies beneficiàries.
Infants de 5 a 12 anys

Fundació per l’Esport i l’Educació de Barcelona (FEEB)

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB)

Institut Municipal de Serveis Socials

Pla de Barris
1.000
Gratuït
Infants derivats de Centres de Serveis Socials
Agost
Districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí (i, possiblement, al districte de
Sants-Montjuïc)
111.800 €
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A.16. ACTIVITATS ALS EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS MUNICIPALS DURANT EL
MES DE JULIOL
Descripció

Oferta especial d’activitats educatives en forma de casals i tallers per a infants i
joves sobre pensament crític i reflexió, investigació arqueològica, creació artística i
disseny, jocs d’arreu, viatges interculturals, interpretació i dansa, etc.
El Museu d'Història de Barcelona (MUHBA): Casal “Llegim la ciutat” (del 20 al
31/07, en dos torns d'una setmana cadascun), una iniciativa pensada perquè els
nens i nenes es puguin apropiar de l'espai urbà i disposin d'eines per llegir-lo i
comprendre'l críticament.
Museu del Disseny de Barcelona: Casals creatius Xup-Xup del plantegen dues
propostes suggeridores per als infants de 7 a 12 anys: són Guia de camp d'éssers
singulars amb Júlia Solans (6 al 10/07) i El vestit nou de... amb la Companyia
Pedra (13 al 17/07). Per als més grans (joves de 13 a 17), un parell de casals
emmarcats en el projecte Zip: Còmic en expansió: joc i format amb Gabriel Molist (6
al 10/07) i el taller-laboratori Textologies urbanes, amb Gerard Valverde (13 al
17/07).
El Born Centre de Cultura i Memòria: Oferta d’un seguit d’activitats
pluridisciplinàries per explorar l’art del moviment, de la interpretació i de la mirada
en relació a la Barcelona del 1700. Per fer-ho a través del cinema, El Born, una
ciutat de pel·lícula (30/06 al 03/07); per als qui s’estimin més la posada en escena,
El Born a escena (del 7 al 10/07) i pels amants de la música i la dansa, El Born en
dansa (14 al 17/07). Tot plegat, pensat per a nens i nenes de 7 a 11 anys.
Museu Etnològic i de Cultures del Món: proposa entre el 25 de juny i el 31 de
juliol tres visites-taller de dues hores de durada cadascuna. Són Posa't la màscara!
Un viatge per Àfrica i Oceania, Que bèstia! El vincle entre animals i humans a
través de les cultures (ambdós a la seu de Montcada) i Tothom juga! Jocs del món i
d’ahir i avui (seu Montjuïc).
El Museu de l’Esport de Barcelona ofereix tallers específics als casals de la ciutat
amb una sessió infantil al festival internacional de cinema esportiu

Objectiu
Destinataris/es
Referents
municipals i altres
agents
Nombre de places
Accés
Equitat
Calendari
Àmbit territorial
Pressupost total

Promoure la participació i la pràctica cultural d’infants, adolescents i joves, i
promoure els aprenentatges artístics i culturals
Infants i joves d’entre 7 i 17 anys
Institut de Cultura de Barcelona
Fundació Barcelona Olímpica
IBE
400
De pagament
Juliol
Tota la ciutat
50.000 €
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6. Comparació entre les activitats d’estiu 2019 i la campanya extraordinària de 2020
Pressupost
total 2019
Campanya de vacances d’estiu – T’estiu molt: activitats de lleure

Pressupost
total 2020

*

Campanya de vacances d’estiu – T’estiu molt: activitats esportives

*

Campanya de vacances d’estiu – T’estiu molt: activitats socio-culturals
Campanya de vacances d’estiu – T’estiu molt: activitats adaptades

*

4.595.000 €

Participacions
2019

Oferta 2020
(previsió)

224.824

255.506

112.213

118.642

7.143

7.923

1.795

1.593

4.600.000 €

*

Unitat

**

Participacions
Participacions
Participacions
Participacions
Participacions

Casals urbans Baobab

300.000 €

600.000 €

800

1.000

Obertura de biblioteques durant el mes d’agost

NOU

510.000 €

0

75.000

Visites

Obertura dels centres cívics durant el mes d’agost i programació especial
d’estiu

NOU

280.000 €

0

30.000

Usos

Altres casals d’estiu als barris

NOU

400.000 €

0

800

Dinamització de l’espai públic

220.000 €

220.000 €

8.000

8.000

Activitats per a la petita infància

NOU

50.000 €

0

240

Participacions

Èxit d’estiu

NOU

108.000 €

0

1.040

Participacions

50.000 €

2.000

2.000

Participacions
Participacions

Activitats per a adolescents

50.000 €

Temps per a tu i subvencions per a l’oci inclusiu durant el mes d’agost

NOU

50.000 €

0

250

Patis oberts a l’estiu

NOU

60.000 €

0

24.000

Participacions
Usos

Usos

Temps de joc

21.000 €

112.000 €

840

1.500

Participacions

Activitats als equipaments culturals i museus municipals durant el mes de
juliol

50.000 €

50.000 €

400

400

Participacions

5.236.000 €

7.090.000 €

Total

-

-

-

* Les dades de participants de 2019 i 2020 de la Campanya de Vacances d’Estiu “T’estiu Molt” corresponen a l’oferta inicial de les entitats. Per al total de la campanya, les participacions efectives de
2019 van acabar sent 126.262. ** Les participacions (generalment setmanals o quinzenals) no es corresponen necessàriament amb infants diferents, ja que un mateix infant pot repetir en més d’un
torn.
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Annex: La Campanya de Vacances d’Estiu de 2019
La Campanya d'activitats de vacances d’estiu per a infants i adolescents és un programa molt
consolidat que cada any creix en el nombre d’oferta d’activitats, de places i torns d’activitats, en entitats
organitzadores d’activitats, i en participació d’infants i adolescents.

Dades bàsiques 2019
Entitats
Activitats ofertes
Places ofertes
Participants

499
1.006
345.975
126.262

Amb l’objectiu que tots els infants i adolescents que vulguin, puguin participar en aquestes activitats,
l’Ajuntament ofereix ajuts econòmics adreçats a les famílies amb menor nivell de renda. Els topalls de
renda mínima disponible per accedir als ajuts són:
 Les famílies amb una renda per càpita d’entre 0 i 6.000 euros han tingut un ajut del 90% del
cost de l’activitat.
 Les famílies amb una renda per càpita d’entre 6.000,01 i 7.500 euros han accedit a un ajut
del 60% del cost de l’activitat.
 9.000 euros és el límit màxim establert per sol·licitar l’ajut. Les famílies amb una renda
compresa entre els 7.500,01 euros i els esmentats 9.000 han accedit a una beca del 30%
del cost de l’activitat.

Renda per càpita disponible per unitat familiar, 2019
De 0 a 6.000 €
De 6.000,01 € a 7.500 €
De 7.500,01 € a 9.000 €
> de 9.000 €

90%
60%
30%
—

Pel que fa al pressupost de la Campanya d'activitats de vacances d’estiu per a infants i adolescents es
garanteix un principi universal on qualsevol infant o adolescent que té dret a ajut econòmic se li
atorgarà. Això significa que la Campanya d'activitats de vacances d’estiu per a infants i adolescents
està dotada pressupostàriament per pagar tots els ajuts econòmics en dret.
L’any 2019 es van atorgar 18.697 ajuts econòmics amb un import total de 3.573.285,38€.
A banda d’aquest pressupost, i perquè la Campanya d'activitats de vacances d’estiu per a infants i
adolescents vetlla per a la inclusió social, des de l’InstitutMunicipals de Serveis Socials (IMSS), l’any
2019, es van atorgar a famílies vulnerables ajuts econòmics per un import de 93.340,30€.
Aquest ajuts econòmics es van adreçar a famílies que ja tenien concedit una ajut del 90, 60 o 30%,
però que no podien fer front al % restant que havien de pagar per poder inscriure al seu infant o
adolescent.
La Campanya d'activitats de vacances d’estiu per a infants i adolescents també vetlla per a la inclusió
en la diversitat funcional i és per això que totes les activitats que formen part de la Campanya han de
garantir la inclusió de tots els infants i adolescents, comptant amb una programació i els mitjans tècnics
i humans adients per a la seva participació, amb independència que puguin presentar o no alguna
discapacitat.
En aquest sentit l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) ofereix un servei de
monitors/es amb l’objectiu de reforçar al grup en el qual s'hagi inscrit l'infant, oferint recursos i
estratègies per fomentar la inclusió dels infants i adolescents a l'activitat. L’any 2019, els infants amb
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discapacitat i monitor de suport que van participar van ser en un total de 259 activitats diferents, i
l’import d’aquest servei de monitors/es va ser de 692.237,59 €.
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