ASSOCIACIÓ DHIDES, Dones i Homes per la Igualtat i el DESenvolupament

ELS CASALS D'ESTIU 2013 DE DHIDES
INTRODUCCIÓ. Qui som?
L'associació DHIDES sorgeix de la necessitat de combinar el capital social, econòmic i humà amb
què compta l'associació amb els principis i recursos que ens ofereix el mercat econòmic per
establir una simbiosi positiva que aporti a l'associació el finançament necessari per poder dur a
terme els programes socials que desenvolupa fa 5 anys de manera voluntària i al mercat
econòmic nous valors basats en criteris d'economia social, sostenible i solidària.
DHIDES és una associació que gestiona projectes socioeconòmics i socioeducatius i la nostra
finalitat, coincidint amb l'essència de l'associació, és millorar la qualitat de vida de les persones a
través de aconseguir majors nivells en la igualtat d'oportunitats i transformar la realitat social
desigual en una realitat social més equitativa i plural mitjançant la transformació dels
aprenentatges socials en relació a les diferències de gènere, classe, edat i raça, brou de cultiu de
les desigualtats socials.
Per tant la nostra activitat, en aquest moment present, està passant de ser una activitat voluntària
a una activitat econòmica ja que estem en camí de professionalitzar l'entitat, i això ho estem fent a
través de tres vies:
Via 1: A través de la gestió i prestació de serveis:
a) serveis educatius com la innovadora i acabada d'estrenar escoleta lliure "KOMAKASA" o
l'organització i gestió de casals d'estiu
b) serveis socials com el servei de mediació social, comunitària i educativa, el punt de trobada
sobre el qual estem treballant actualment, i els programes d'acció social per a persones en
situació de violència i / o en risc social
c) i serveis d'assessorament i realització d'accions per implementar la igualtat en escoles i
empreses.
Via 2: l'oferiment d'altres productes
com la cessió d'espais per a celebracions o reunions, les activitats en família, les activitats per a
sentir-se bé (accessibles econòmicament a tota la ciutadania) i la concreció d'un espai on diversos
artesans puguin oferir els seus productes naturals a la ciutadania.
Via 3: els programes de formació i la investigació social
En gènere, mediació, educació, lideratge, usos del temps ...
Tots aquests serveis i productes volem oferir-los en coordinació amb els agents socials i
econòmics que ja operen al territori, sent la intenció generar dinàmiques i intercanvis socials en el
territori.
Aquesta iniciativa sorgeix dins d'un model econòmic alternatiu al capitalista dominant doncs en
coherència amb els valors de l'associació i la nostra missió, es busca un canvi en els hàbits de
consum, relació producció-treball, formes d'interactuar amb els agents socials i més un canvi en
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l'ètica organitzativa que es correspondrà amb criteris humanistes de govern democràtic, equitat,
sostenibilitat ambiental, compromís amb la comunitat i respecte als drets humans.
INICIATIVA
El projecte sorgeix d'una idea que des de fa algun temps, va prenent forma com a resposta a una
creixent demanda social i com a crítica a un voraç sistema econòmic de base capitalista.
Amb un ampli currículum d'intervenció social i investigació de les persones que constitueixen
l'associació, ens vam plantejar que calia donar un servei social lluny de enquistats formalismes,
rígids requisits, temps eterns, etc ... un servei social que partís de les necessitats de les persones i
estigués pensat per cobrir integralment aquestes necessitats explícites i implícites, i que a més
impactés en la societat per fer visibles aquestes necessitats, que sempre sorgeixen de les
desigualtats socials que es gesten en les nostres estructures socials de base androcèntrica i
etnocèntrica, i deslligar-nos de perfils, prejudicis i estereotips, sota la idea que qualsevol persona
pot veure vulnerats els seus drets en qualsevol moment. Per això proposem un servei
col · laboratiu, sostenible, solidari, integral i global.
PRINCIPALS ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA L'ASSOCIACIÓ
Des dels seus inicis l'associació DHIDES ha desenvolupat activitats de tipus voluntari, en l'àmbit
socioeducatiu, són exemples:
Tallers de participació en femení, tallers amb dones amb la intenció de buscar la implicació de
dones en el desenvolupament social i econòmic, per exemple tallers previs a l'elaboració del
POUM perquè les dones incloguin laperspectiva de gènere en l'ús i disseny de l'espai públic .
Tallers, seminaris formatiu i cursos de formació sobre la construcció del gènere i sobre violència
de gènere
Col · laboracions amb administracions en la impartició de cursos com a agents de salut (salut i
gènere), monitors i directors de temps lliure
Programes d'acompanyament psico-social i laboral a dones en situació de violència i persones en
risc social
i activitats econòmiques com:
Gestió de casals d'estiu
Investigacions socials sobre violència de gènere
Projecte de coeducació
Diagnòstics d'igualtat i disseny de plans d'igualtat per a les empreses
Formació en igualtat a les empreses
a part col · labora cada any a:
- el dia 8 de març, dia de la dona treballadora
- el dia 25 de novembre contra la violència masclista
- i en els events als que ens conviden: setmana mundial de part respectat, imaginada...
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INICIATIVA SOCIAL DHIDES
MISSIÓ I OBJECTIUS
La nostra missió és clara i consta a desenvolupar programes, serveis i recursos per incrementar la
igualtat, la inclusió i la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat social a través
d'estratègies individuals com l'atenció personalitzada, el disseny d'itineraris sociolaborals i
formatius, i l'acompanyament en els processos, d'estratègies grupals com generar grups de ajuda
mútua i estratègies comunitàries per generar consciència social al voltant d'aquestes
problemàtiques i visibilitzar les situacions de desigualtat social.
És la nostra meta arribar a ser una associació referent al tercer sector per donar respostes
adequades a les diverses i multifactorials necessitats de les persones que atenem, actuant de
manera coherent als nostres valors i principis: perspectiva de gènere, voluntat de canvi i
trasnformación social, transparència, solidaritat i justícia social, promoció del treball en xarxa,
independència dels poders polítics i públics, professionalitat, qualitat, estabilitat, coherència,
participació i responsabilitat social i mediambiental.
ORIGEN I MOTIVACIÓ
L'origen es troba en la idea utòpica de construïr una societat més justa i equitativa, en la idea
utòpica de transformar les estructures socials i les dinàmiques de mercat, en la idea utòpica
d'eradicar les desigualtats, en el tòpic que un món millor és possible, i encara utòpica la idea, com
diu Galeano si d'alguna cosa serveix la utopia és per caminar, i portem caminant 5 anys i hem
col·laborat en petites coses amb grans persones (senzillament acompanyar una dona a un judici, o
explicar a nens i nenes que les diferències existeixen però no han de ser motiu de desigualtat) i ho
seguirem fent, però arribant a mes persones perquè els oferirem un producte que no podran no fer
servir, l'exercici de la seva llibertat i la voluntat de compartir i col · laborar amb un projecte proper
que podran fer seu, ja que la idea de tenir un local respon a la idea que cada soci o sòcia pugui
proposar usos per al local, sempre que tinguin coherència amb la nostra línia d'activitat que és la
lluita contra les desigualtats i la transformació social.
La motivació rau en la mateixa idea utòpica de pensar que les nostres filles i fills mereixen un lloc
millor on conviure.
IMPACTE SOCIAL
Referent a la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat social, atenem unes 100
persones actualment, encara que segur que seran mes quan l'associació sigui més visible a través
d'aquest espai i activem el pla de difusió, a nivell qualitatiu el grau de satisfacció i la millora en
l'estat de salut psicosocial són evidències a curt termini.
Referent a la línia de comerç dels productes artesanals posem a disposició de la ciutadania
productes artesanals, elaborats per artesans del nostre territori amb materials de primera qualitat,
com productes biològics elaborats al CET Aprodisca, nines waldorf manufacturades, olis naturals i
joguines de fusta fets a mà . A nivell qualitatiu hem contactat amb l'associació d'artesans i
artesanes i ens aniran proveint de materials en la línia de la salut, el benestar i la igualtat, un
consum responsable comporta una nova manera de pensar en el món i en com volem ser-hi .
Referent a salut i benestar proposarem activitats psico-físiques tals com pilates, dansa del ventre,
capoeira, per generar espais de trobada i oferir a preus simbòlics un espai de benestar. També
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contactarem amb especialistes en teràpies alternatives i proposarem col · laboracions amb
l'associació.
Referent a educació i accés al coneixement, afegiríem accés al coneixement des d'una perpectiva
de gènere, en aquest cas l'objectiu és tenir uns 300 llibres a la venda entre contes infantils lliures
de sexisme i literatura feminista i altres tants de consulta, i una àmplia gamma de joguines
igualitàries de les escoles Montessori, kaplan i Waldorf, joguines que podran utilitzar els fills i filles
dels nostres socis i sòcies a preus simbòlics.
Finalment l'acció de la línia cultura, sent coherents amb el valor de la transformació social,
oferirem 2 espectacles mensuals per a la reflexió en temes de gènere i desigualtat social i crearem
un premi literari de contes infantils no sexistes en què podran participar tots els nens i nenes de
qualsevol lloc del món.
ÀREES SOCIALS D'IMPACTE POSITIU DE LA INICIATIVA DHIDES
- inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat o risc social
- inserció sociolaboral de dones en situació de violència de gènere
- comerç de productes artesanals de artesanes i artesans de la zona
- desenvolupament social
- salut i benestar
- educació i accés al coneixement
- art, cultura i patrimoni
- Igualtat d'oportunitats
IMPORTÀNCIA DE L'ÀMBIT "IGUALTAT" A NIVELL TERRITORIAL A L'ACTUALITAT
Si analitzem els últims 10 anys, durant els anys 2006 a 2010 les polítiques d'igualtat van ser calant
en la nostra societat derivades de les directrius que la UE dirigia als estats membres, d'ahi que es
redactés la llei 3/2007 d'igualtat efectiva entre homes i dones.
Mentre la ideologia centreesquerra governava en el nostre estat i poblacions es van buscar els
recursos per implementar aquestes polítiques en el territori (agents d'igualtat, subvencions per
implementar la igualdaden escoles, empreses, associacions, subvencions per a investigació) però
en 2012 amb l'entrada en el govern de polítiques de dretes i aprofitant l'onada de la crisi aquests
recursos per a la igualtat es van evaporar: s'han tancat centres d'atenció a dones en situació de
violència, s'han retallat recursos públics i ja no es donen subvencions a entitats que realitzaven
projectes en aquest sector, així una problemàtica social tan apressant com és la violència de
gènere ha tornat a quedar en la invisibilitat i és en aquest sentit on radica la importància d'aquest
projecte, perquè no podem permetre que en el nom de la crisi es vulnerin els drets de la ciutadania
i sobretot de la mes vulnerable.
En l'àmbit de la violència de gènere, si ens anem a les estadístiques del Consell General del
Poder Judicial veurem que cada any augmenten les denúncies per violència de gènere, encara
que en trimestres s'observi algun lleu descens, aquest augment és motivat per un canvi de
posicionament de les dones, el desacord amb el rol que els ha tocat jugar motiva que es
replantegin el seu model i en aquest replantejament fan tremolar el paper de la masculinitat, en el
cas que l'home tingui interioritzat aquest rol des de la masculinitat més rígida tindrem el brou de
cultiu preparat perquè la situació de violència es faci visible, perquè la dona ja no callarà o el patirà
en silenci, com el seu model ha canviat buscarà els recursos i serveis que la recolzin per sortir
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d'aquesta situació, però i si ja no existeixen aquests recursos? Per això entenem que és de vital
importància continuar oferint aquests programes i sobretot des d'entitats socials, perquè
continuarem visibilitzant les desigualtats i actuant contra elles, i perquè en èpoques de crisi les
desigualtats s'accentuen.
ELEMENT INNOVADOR EN RELACIÓ A PROJECTES SIMILARS
Projectes que lluitin contra les desigualtats hi ha per donar i vendre, però de la manera com
nosaltres el portem a terme no conec cap experiència, nosaltres no tenim horaris, l'espai és
qualsevol lloc en què la persona necessiti l'acompanyament i a més, en no dependre de les
instàncies públiques, oferim un servei integral les 24 hores del dia. La innovació en aquest aspecte
és que fugim dels perfils de dones víctimes de violència o de persones en situació de risc social,
avui dia la societat està patint aquesta situació que qualsevol persona pot acabar en situació de
risc social i sabem que la violència de gènere no la genera la dona sinó l'adopció de models
culturals que ens divideixen en dues lleis, dues morals, dos mons, un per a homes i un altre per a
dones. L'innovador és que presentem aquestes situacions com situacions a les que qualsevol pot
arribar i no responsabilitzem únicament a les persones que les pateixen sino que fomentem
reflexionar sobre la responsabilitat que cada un i una de nosaltres tenim vers la reproducció del
sistema sexe-gènere i capitalista.
Aquest projecte és innovador perquè qüestiona les estructures, les deslegitima i visibilitza les
desigualtats que produeix, i perquè pretén construïr una massa crítica de persones que es
qüestionen la construcció de les seves estructures mentals i de les estructures socials a través de
l'oferiment de recursos i serveis l'abast de totes i tots.
SERVEIS QUE OFERIM
Gràcies a les quotes de sòcia / soci, 25 € / trimestrals, per persones individuals i entre 50 i 1000€
per entitats jurídiques,empreses, administracions o escoles podem dur a terme de manera gratuïta
les programes d'acció social d'acompanyament io oferir els següents serveis als nostres socis i
sòcies. És requisit indispensable per utilitzar els serveis i activitats fer-se sòcia o soci.
1. Una escola lliure i igualitària nens de 0 a 6 anys
2. Gestió i organització de Casals d'estiu per a nens i nenes de fins a 14 anys
3. un espai juguetoteca per fomentar l'ús de joguines no sexistes i on poder adquirir
aquestes joguines si es desitja.
4. Un espai llibreria "lletres lliures", on trobar llibres de consulta i llibres en venda infantils,
juvenils i per a adults i adultes escrits des de la perspectiva de gènere,
5. Espai wi-fi gratuït per a socis i sòcies
6. Espai "corpore sa" on es proposaran activitats psicofísiques periòdiques i eventuals, per
professionals qualificats a preus assequibles.
7. Espai RELAXA-Te, un espai on relaxar-se i prendre un cafè-te-refresc-aigua-vi self
service.
8. Espai "aprenentatge vital", realitzarem cursos, seminaris, jornades etc o facilitarem
l'espai perquè altres entitats ho facin.
9. Espai "escoles coeducatives" per fomentar la coeducació en escoles, instituts i AMPAs,
10. Espai "empreses igualitàries" per fomentar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral.
11. Espai artesana't, en col · laboració amb l'associació d'artesans i artesanes de
Tarragona.
12. Cessió d'espais, per a reunir-se, celebrar, muntar esdeveniments,
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13. Punt de trobada familiar
14. servei de mediació familiar i comunitàries
15. els diumenges solidaris de vermut-espectacular: vermut-espectacle (música en viu,
contes, etcètera) per recaptar fons
16. aquells que se'ns ocorrin o ens demanin segons el moment i que tinguin a veure amb
la igualtat, la igualtat d'oportunitats, la perspectiva de gènere i la lluita contra les
desigualtats socials de qualsevol tipus.
A QUI VA DIRIGIT EL SERVEI
A totes les persones de totes les edats, de totes les ètnies i races, de tots els gèneres i de tota
classe social que els interessi (a la ciutat hi ha unes 120.000 persones, a la província gairebé mig
milió)
A les comunitats educatives, a Tarragona ciutat hi ha gairebé un centenar de centres formatius
entre escoles, instituts, universitat i centres de formació, aquestes comunitats educatives no té els
recursos necessaris, ni els coneixements per poder aplicar la llei i implementar estratègies
coeducatives, oferim un pack anual a un preu just d'associat com a escola / institut perquè el que
ens interessa és reflexionar sobre els espais educatius i transformar estructures.
A les Administracions públiques, locals (187 municipis), comarcals (10 comarques) o provincials (la
diputació), (només comptant les de Tarragona província), la majoria són municipis petits de menys
de 1000 habitants i per tant amb poca estructura per implementar polítiques de igualtat, en aquest
cas també oferim un pack anual sota una quota de soci que permetrà realitzar accions per al
foment de la igualtat d'oportunitats.
A les empreses, amb mes de 2000 empreses, com la majoria són pimes són les que més
necessiten del nostre servei de coaching en igualtat per a empreses també per a aquelles
empreses que s'associïn a la nostra associació.
I a la resta d'entitats socials per fomentar la cohesió social i les col·laboracions.
EN QUIN GRAU ÉS INNOVADOR EL SERVEI QUE OFERIM
Per començar oferim un servei personalitzat, que té en compte les característiques de cada agent
social amb què contactem i ho oferim a canvi d'una quota de soci anual, quevariarà segons les
demandes-necessitats-serveis que es desitgi que duem a terme.
La idea de realitzar packs que continguin, per exemple 4h de formació, 3 activitats-taller anuals, i
l'anàlisi d'igualtat en un dels àmbits, a triar per l'escola-empresa-administració-entitat que
s'associï, ve a donar coherència a un dels nostres valors la col · laboració.
D'aquesta manera l'empresa, l'entitat, l'escola o l'administració no només rebrà un servei sinó que:
1. serà col · laboradora en un projecte social i solidari amb persones amb necessitats socials
2. a més complirà amb la llei (aplicar mesures per a la igualtat) i
3. rebrà un servei de qualitat ofert per persones especialitzades i a mesura de la seva demanda.
Pel que fa a les persones individuals, la quota serà trimestral i els permetrà fer ús de l'espai i de
les activitats que s'ofereixin, venir a les assemblees, votar i formar-ne part activa de DHIDES.
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PROJECTE CASAL D'ESTIU DHIDES 2013
L'Associació DHIDES amb la finalitat de oferir la seva visió, missió i valors en l'ambit
socioeducatiu mitjançant la organització i gestió dels casals d'estiu de Tarragona durant
l'any 2013, presenta el següent projecte tècnic.
Descripció del servei i objectius
El Casal
S'ofereix un casal d'estiu per a nenes i nens fins als 14 anys amb dues modalitats:
EL CASALET, per a nenes i nens fins als 6 anys
EL CASALOT, per a nenes i nens dels 7 als 14 anys
Dates
L'Associació DHIDES proposa que es facin més extensives les dates per a major
cobertura de les necessitats familiars i ofereix un casal d'estiu que anirà del 25 de juny al
6 de setembre ambdós inclosos.
Horaris i preus
Per tal que les famílies, inclús en época estival, puguin conciliar la vida personal, familiar i
laboral es proposa ampliar la franja horària sense càrrec a l'administració local.
Tenim experiència en la gestió del casal d'estiu de l'any passat al Miracle, i en base a
aquesta experiència com a entitat organitzadora i gestora i a les experiències personals
-l'equip humà de DHIDES som persones que em treballat com a monitores durant una pila
d'anys en casals d'estiu, activitats extraescolars, etc- considerem que cal atendre les
necessitats i demandes de les famílies amb fills i filles menors de 14 anys, per això la
nostra proposta es molt àmplia i flexible:
− de 7'45 a 9h: acollida matinal, 8€/setmanals
− de 9 a 13h: Casal de Matí, 25€/setmanals
− de 13 a 15h: Menjador: oferint la possibilitat que portin la carmanyola de casa,
cosa que abarateix el cost de menjador, o sol·licitar el servei de càtering si ho
prefereixen.
Preus de 13 a 15h: amb carmanyola: 20 €/setmanals
amb servei de càtering: 40 €/setmanals
− de 15 a 16'30h: Casal de Tarda, 15€/setmanals
Les families poden inscriure els seus fills i filles per setmanes i en l'horari que millor els
convingui.
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Eix d'animació: EL NOSTRE MÓN, casal lliure i experimental
Aquest estiu nenes i nens faran del seu casal el món en el que els agradaria viure: farem
reportatges d'investigació sobre coses que ens interessin, inventarem cançons, farem
teatre social, tècniques de circ, aprendrem la tècnica del graffitti, construïrem càmeres de
fotos per captar imatges boniques del nostre món, re-descobrirem la ciència, les lletres i
les matemàtiques de manera manipulativa, descobrirem indrets desconeguts i imaginarem
com seria el nostre món si nosaltres, nenes i nens de totes les edats governéssim
− Quines serien les coses importants?
− Moviment del cos! No ens aturaríem: esports d'equip, acrobàcies, circ, danses,
balls
− Cançons reivindicatives per a prendre consciència i transformar un món desigual
− Teatre social per fomentar l'empatia, l'assertivitat, la cooperació, la tolerància...
− Danses “free”: hip hop, break, funky, sense límits!!
− Contes i històries igualitàries per crèixer desde la igualtat
− Disseny i edició de reportatges en grup, per dir allò que pensem
− Fotografia, per deixar en imatges el que ens agrada
Cada setmana anirem experimentat a través d'un munt de propostes d'experiències
innovadores i construïnt el nostre projecte de món, un mon ple de coses noves per
descobrir, somiar i reflexionar i sobretot un món lliure i igualitari on nenes i nens puguem
ser tot allò que somiem ser sense limitacion per qüestions de gènere, classe o origen.
1.- ACTIVITATS
Cada setmana la organització del Casal prepararà una programació que presentarà els
següents eixos centrals
 EXPERIÈNCIES ARTÍSTICO-LITERÀRIES: manualitats, contacontes, cançons,
teatre.
 ESPERIÈNCIES DE MOVIMENT: En funció de les edats practicarem diferents
esports d'equip: futbol, bàquet, capoeira, volei, aprendrem diversitat de jocs col·laboratius,
ballarem danses que alliberaran el nostre cos, sense límits, ens convertirem en acròbates
flexibles, àgils, participarem en ginkannes d'habilitats i pistes i gaudirem del nostre cos i
del moviment.
 EXPERIÈNCIES TECNOLÒGIQUES: Es tracta de fer servir recursos innovadors
fins ara poc utilitzats en l’entorn dels casals. Farem servir ordinadors, projector i TV
accedint a continguts web interactius que ens mostraran com podria ser el nostre món si
governéssin nenes i nens i també tindrem la nostra estona tecnològica
 EXPERIÈNCIES CIENTÍFIQUES: La ciència es apassionant, redecobrirem les
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matemàtiques de manera manipulativa, les lletres lliures i amenes, la ciència fascinant i
entendrem el perquè de tot plegat
 EXPERIÈNCIES AMB LA NATURA: Amb cubells d'aigua, globus, piscines, sorra,
troncs, fulles, àrbres, flors... som part de la natura, la observarem, la mimarem, la
respectarem i en gaudirem d'ella
 EXPERIÈNCIES LINGÜISTIQUES: La diversitat d'idiomes es una experiència
enriquidora, per tant en algunes de les propostes d'experiències inclourem vocabulari en
anglès.
 EXPERIÈNCIES SOMNIADORES: deixarem volar la nostra imaginació i creativitat,
els nostres somnis i desitjos, la nostra fantasia i inventarem, dissenyarem, reconstruïrem i
posarem el món boca a baix perque caigui el que no ens agrada i només quedi el que ens
provoca felicitat, tranquilitat, i moltes moltes ganes de riure.
2.- HORARI TIPUS (que podria patir alguna mínima variació).
HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

7'45 - 9

Acollida

Acollida

Acollida

Acollida

Acollida

9 - 10'30

Experiències
de moviment

Experiències
de moviment

Experiències
de moviment

Experiències
de moviment

10'3011'30

Esmorzar+
lliure

Esmorzar+
lliure

Esmorzar+
lliure

Esmorzar+
lliure

11'30-13

Experiències
diverses
Jocs d'aigua
i piscina

Experiències
diverses
Jocs d'aigua
i piscina

Experiències
diverses
Jocs d'aigua
i piscina

Experiències
diverses
Jocs d'aigua
i piscina

13-13'30

ANEM A LA
PLATJA

ENS PREPAREM PER DINAR: RENTAR MANS, PREPARAR LES TAULES
PER GRUPS...

13'3014'30

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

14'3015'00

Experiència
relax

Experiència
relax

Experiència
relax

Experiència
relax

Experiència
relax

15'0016'30

Experiències
diverses
Jocs d'aigua
i piscina

Experiències
diverses
Jocs d'aigua
i piscina

Experiències
diverses
Jocs d'aigua
i piscina

Experiències
diverses
Jocs d'aigua
i piscina

Experiències
diverses
Jocs d'aigua
i piscina
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3. LES PROPOSTES D'EXPERIÈNCIES SETMANALS
3.1 EXPERIÈNCIES DE MOVIMENT, cada dia de 9 a 10'30h (excepte els dies
que fem sortides a la platja, la piscina o qualsevol altre indret) ens despertem
movent el cos i la ment!! Jocs col·laboratius, jocs d'arreu del món, danses i
cançons, esports d'equip i ginkannes adequades a cada grup d'edat.
3.2 EXPERIÈNCIES DIVERSES: a realtzar d'11'30 a 13h i continuar els que es
quedin de 15 a 16'30h
3.2.1.
EXPERIÈNCIES CORPORALS: del 25 al 28 de juny i del 5 al 9 d'agost
convertim el casal en un CIRC: acrobàcies, equilibris, malabras, clown...
3.2.2.
EXPERIÈNCIES ARTÍSTIQUES: de l'1 al 5 de juliol i del 12 al 16 d'agost
convertim el casal en una SALA D'ART: pintura, graffittis, escultura amb materials
reciclats...
3.2.3.
EXPERIÈNCIES CIENTÍFIQUES: del 8 al 12 juliol i del 19 al 22 d'agost
convertim el casal en un LABORATORI CIENTÍFIC: la ciència és divertida i manipulativa,
farem experiments, construirem un volcà, i entendrem, mooooltes coses!! construirem
materials per jugar amb les matemàtiques de manera manipulativa.
3.2.4.
EXPERIÈNCIES VISUALS: del 15 al 19 de juliol i del 26 al 30 d'agost
convertirem el casal en un ESTUDI FOTOGRÀFIC: construirem una càmera fosca, farem
fotografies estenopeiques, les revelarem i muntarem una exposició amb les imatges de
les coses que ens semblen més agradables d'aquest món.
3.2.5.
EXPERIÈNCIES AUDITIVES: del 22 al 26 juliol i del 2 al 6 de setembre
convertirem el casal en un ESTUDI DE GRAVACIÓ, cantarem i ballarem al so de diversos
ritmes i construirem una caixa famenca (o una caixeta pels més petits) que tunejarem i
personalitzarem i finalment aprendrem a fer música amb ella.
3.2.6.
EXPERIÈNCIES AUDIOVISUALS: del 29 de juliol al 2 d'agost
Toca fer de reporteres i reporters ditxratxeres i ditxartaxers, anirem a la cerca la noticia,
preguntarem, investigarem, gravarem i muntarem un documental sobre el món en que ens
agradaria viure.
Totes les activitats s'adaptaran als diversos grups d'edats, ens conectarem amb els
sentits i les emocions i a l'hora construïrem un món millor.
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4.- OBJECTIUS DEL CASAL
4.1.Objectius concrets dels petits i petites (P3, P4 i P5)
 passar-ho molt i molt bé, riure, divertir-nos i gaudir sense límits .
 Conèixer molts i molts jocs, i danses, i músiques, i contes i etcétera .
 Oferir experiències diverses experimentals i manipulatives. Tocar món.
 Descobrir les nostres múltiples capacitats i potenciar-les
 Gaudir del lleure i de l’iniciació esportiva mitjançant diferents propostes
d'experiències
4.2.Objectius concrets dels i les grans (A partir de 1r i fins 6è)
 passar-ho molt i molt bé i ser els protagonistes del nostre estiu .
 Des de la llibertat, respectar l’entorn en el que ens movem, dins i fora del casal.
 Conèixer i utilitzar recursos al nostre abast per construïr un món igualitari.
 Descobrir les nostres múltiples capacitats i potenciar-les
 Descobrir que el treball en equip dóna més fruits que l'individual
 Participar en la preparació de les activitats sentint-nos responsables, respectats i
tinguts en compte en les nostres aportacions, suggerències i desitjos
 Gaudir del esports. Recreatius, lúdics, de conjunt i col·laboratius.
4.3 Objectius genèrics, per a totes les persones participants en el casal
d'estiu ja siguin monitores, nenes i nens, directores i families:
 Sentir-se lliures, protagonistes, tinguts en compte, respectats i per tant saber
tenir en compte i respectar els i les altres
 Descobrir les nostres múltiples capacitats i potenciar-les
 Desenvolupar-se integralment des de la igualtat, la llibertat, la tolerància i la
solidaritat
 Gaudir del lleure, del moviment, de la ciència, del joc en el que aprenem molt
sense adonar-nos, gaudir dels companys i companyes, de les persones que ens
acompanyen durant l'estiu, de nosaltres mateixes i mateixos.... gaudir a tope!
 Incloure la perspectiva de gènere en tot el que fem

5.- RECURSOS HUMANS
 Membres de l’equip:
4.1 Directora: Rosa Casas, titulada com a Monitora i Directora de lleure, educadora i
treballadora social, socorrista i tècnica en primers auxilis, antropòloga social i cultural
experta en gènere i especialista en la organització i gestió de casals d'estiu des de la
perspectiva de gènere.
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Tasques de la directora de les activitats
 Assessorar, col·laborar, guiar i motivar a l’equip de monitors i monitores
 Organitzar el casal (horaris, activitats, programacions).
 Contractar els serveis de menjador, les excursions i el extres
 Reunir-se amb l’equip directiu de l’escola per detallar les característiques del casal
i
valorar el seu funcionament.
 Preparar l’estratègia de difusió del casal a l’escola
i Vetllar pel correcte funcionament del casal, tenir el material a punt, la
documentació al
dia, informar les pertinents institucions, gestionar el cobrament del
casal, coordinar les
activitats, etc...
4.2 Monitores i monitors:
− 1 per cada 10 nenes i nens sense NEE
− 1 per cada nen o nena amb NEE
4.2.1
Tatiana Romero, Monitora de lleure titulada i Educadora social,
activista en educació lliure i amb una dilatada experiència amb infants i
joves.
4.2.2
Meritxell Llèsera, Monitora de lleure, treballadora social i acabant
posgrau d'animació sociocultural, activista social implicada en polítiques
d'equitat i justicia social. Té experiència amb infants i joces en educació
lliiure des del lleure.
4.2.3
Maria San Pedro, monitora de lleure i cursant educació social,
actualment realitza una etnografia sobre l'educació lliuere i especificament
l'escoleta lliure Komakasa, també projecte educatiu de l'associació DHIDES.
Tant l'equip de monitores i monitors com la directora son persones vinculades a DHIDES
que de manera voluntària presten serveis en els projectes i programes que aquesta
entitat duu a terme amb la finalitat de reequilibrar les desigualtats socials. L'equip de
monitores està pensat per acollir un màxim de 40 persones a la setmana, però si hi ha
més inscripcions s'ampliarà l'equip amb més persones que formen part de l'entitat
DHIDES que tenen la titulació i les habilitats adequades per a desenvolupar activament
les funcions següents: Organitzar les activitats, conduïr i animar el grup, tenir cura de
nens i nenes, contribuïr a planificar activitats, treballar en equip i fomentar un bon clima
per tal de passar un estiu inoblidable.
La funció educativa inclou la transmissió de valors com la igualtat, la participació, la
tolerància, la llibertat, el treball en equip, el respecte mutuu, el sentit democràtic i la
solidaritat, contribuint d'aquesta manera a fomentar l'educació integral d' infants i joves.
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5.- PREUS PER FRANGES HORÀRIES
 OPCIÓ MIG DIA: De dilluns a divendres de 9h a 13h. PREU: 25 €
 OPCIÓ MIG DIA + DINAR: De dilluns a divendres de 9h a 15h-15'00
OPCIÓ 1: dinar inclòs (càtering): 65 euros/setmana
OPCIÓ 2: dinar amb carmanyola: 45 euros/setmana
 OPCIÓ TOT EL DIA: De dilluns a divendres de 9h a 16'30h
OPCIÓ 1: dinar inclòs (càtering). 80 euros/setmanals
OPCIÓ 2: dinar amb carmanyola: 60 euros/setmanals
 SEVEI D’ACOLLIDA: S’oferirà servei d’acollida de les 7'45h a les 9h. PREU: 8€/set
6.- DESCRIPCIÓ DE LES SORTIDES
Les sortides contindran propostes d'experiències igualment organitzades pel nostre equip
de monitors i monitores.
Objectius de les sortides.
 Sortir de l’espai habitual del Casal d’estiu
 Conèixer i practicar esports “playerus”. Gaudir i divertir-nos com bojos!
 Cooperar entre ells i elles
 Conèixer altres nens i nenes d'altres casals
 Descobrir el que el nostre entorn ens pot oferir
7.-DINARS
Aquest any oferim la possibilitat de portar el dinar de casa, cosa que abarateix el cost del
casal als nens i nenes que es queden en opció mig-dia i tot el dia. Per les families que
desitgin que els seus fills i filles mengin de càtering es farà servir una empresa de catering
per donar el servei de dinar.
8.- LA MOTXILLA!! QUÈ CAL QUE PORTEU AL CASAL?
 un pen-drive on us gravarem les fotos que es faran cada setmana
 Al principi del casal cal que porteu una samarreta de color taronja, que decorarem i
pintarem i utilitzarem en les sortides.
 un got de plàstic o ampolla o cantimplora per beure molta molta aigua
 una gorra
 els que es quedin a dinar: plat i coberts els que demanin càtering o la carmanyola.
 crema de protecció solar
 L'esmorzar de cada dia.
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9.- INSCRIPCIONS
INICI INSCRIPCIONS: A partir de Dilluns 13 de Maig
FI INSCRIPCIONS: El dia dijous 31 de maig
10.- REUNIONS:
・ El dia 10 de maig hi ha una reunió a l'espai DHIDES, a les 17'30h
i s''acordarà amb cada escola participant una reunió per a les families de les escoles que
es durà a terme durant la setmana del 21 al 25 de maig.
11.- PAGAMENT
Es dóna la oportunitat de fer el pagament en 2 terminis: el primer, del 50%, abans del 31
de maig i el segons abans del 21 de juny.
Modalitats de pagament:
1. Amb ingrés a compte, al compte de l'associació Dones i Homes per la Igualtat, de
“la Caixa” número 2100 1413 32 0200081139
2. Directament a DHIDES
A la butlleta d’inscripció també trobareu les dades per a realitzar l’ingrés.

12. PREVISIÓ DE DESPESES
12.1 Recursos Humans
El número de Directores o directors i coordinadores o coordinadors dependrà del número
de centres participants, 1 per cada centre.
El número de monitores i monitors dependrà del número de nenes i nens inscrits, la ràtio
es de 1 monitora/monitor per cada 10 nenes i nens sense NEE i 1 monitor o monitora per
cada nena o nen amb NEE
12.2
−
−
−
−

Altres despeses:
Assegurança d'accidents individual: 3'5€ per cada nen o nena.
Assegurança per responsabilitat civil, 106 € del treimestre juny-agost
Difusió: cartells + A6 = 50€
Materials: - 500€ taller fotografia
− 500€ taller graffitis
− 400€ material circ
− 200€ materials ciència
− 1000€ altres materials fungibles i no fungibles
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