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La Fundació Catalana de l’Esplai
Una opció per la qualitat i l’educació en valors 

La Fundació Catalana de l’Esplai es tracta d’una iniciativa sense afany de lucre que treballa a favor dels
infants, els joves, les famílies i el Tercer Sector, des dels àmbits educatiu, social i mediambiental.
L’actuació global de Fundesplai l’any 2016 ha arribat a més de 215.000 persones.

Fundesplai, té per missió: “educar els infants i els joves en el lleure i promoure el
desenvolupament associatiu, amb voluntat transformadora i d'inclusió social”.



La Fundació Catalana de l’Esplai
El nostre tret d’identitat

La proposta global de Fundesplai es caracteritza per:

La nostra voluntat educativa, més enllà d’oferir un servei com a resposta a una
necessitat social, volem participar del projecte educatiu de cada escola. Volem ser socis,
sumar dins la comunitat educativa.

L’opció de treballar amb criteris de qualitat, amb una gestió especialitzada en els
serveis escolars, amb indicadors avaluables i garantint la formació i les condicions laborals de
l’equip de monitors que imparteixin el servei.

Un compromís de coresponsabilitat i suport entre tots els agents que intervenen a la
comunitat educativa: pares i mares, equip docent, monitors/es i administració.

Una opció per la discriminació positiva dels infants amb dificultats motrius i/o
hiperactius, amb dificultats derivades de la seva situació socio-econòmica,...

Una concepció del dret fonamental a l’educació com un valor indispensable per a
la millora social.

Una responsabilitat en vers el medi ambient, treballant per la sostenibilitat i el
consum de proximitat.



Encerta l’estiu
La campanya “Encerta l’Estiu – Un estiu per a tothom!” s’impulsa des de

Fundesplai i els esplais que formen part de la Federació Catalana de

l’Esplai.

Aquesta campanya aposta fermament per garantir:

Equitat perquè per Fundesplai l’estiu ha de ser inclusiu, un moment

educatiu i de lleure al qual han de poder accedir tots els infants, els

joves i les famílies. A més, és una petició de les famílies que per fer-ho

possible, es busca la col·laboració de les administracions públiques,

empreses i famílies, a la vegada que es van promoure accions com la

Gimcana Solidària, la Rifa de l’Estiu o actes com Festa Esplai. Aquest

important esforç que es va veure traduït en 5.186 ajuts.

Qualitat perquè el nostre compromís amb la missió ens ha portat a

assolir un nivell de professionalització que es manifesta mitjançant la

norma ISO 9001:2008 pel que fa al disseny i desenvolupament de

programes educatius; programes de formació per a la salut i prevenció

de les drogodependències; disseny i prestació de serveis al món escolar

des de l’escola bressol fins el batxillerat.



Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2017

Lloc de realització: Escola CERVANTES

Inici del casal: 22/06/2017

Finalització: 28/07/2017

Casal de Setembre: del 28 d’agost al 8 de setembre

Inscripcions: per setmanes

Participants: de P3 a 6è

El casal d’estiu
El Casal d'Estiu és una activitat educativa, una experiència social, i un espai d'aprenentatges i valors. Ofereix
als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (escola, barri,
població,...) en una època de l'any especial i plena de recursos amb l'objectiu que els infants assoleixin uns
aprenentatges que els acompanyin en el seu desenvolupament com a persona a partir de les mateixes

activitats i vivències. El casal d'Estiu proposa als infants un gran ventall d’activitats de
lleure de caire educatiu amb les que gaudir l’estiu d’una forma
divertida i participativa.

educació famílies

valors

activitats

Monitors/es



En el Casal d’Estiu s’ofereix un seguit de Serveis i moments diferenciats:

Serveis i horaris



El centre d’interès
En els grups dels infants més petits es manté la identificació
amb l’entorn escolar, ja que el nen/a necessita referents
similars als que ha tingut al llarg del curs. La proposta
d’activitats, però, els submergeix en un món màgic on a
través de l’experimentació i la creativitat, es treballa
l’educació emocional de l’infant.

Durant el casal d’estiu ens introduirem dins del món de la
ciència i la tecnologia d’una forma lúdica i divertida,
observant com és present en el que ens envolta i la seva
necessitat .
Aprendrem a entendre les noves tecnologies mitjançant el
geocatching , construirem robots, observarem les estels i per
acabar farem un recull de totes les aventures viscudes
durant el casal d’estiu fent un petit curtmetratge.

UN CASAL DE CIÈNCIA 

I TECNOLOGIA



El Casal de tarda
L’espai de les Tardes als Casals d’Estiu esdevé un espai propi, amb un enfocament educatiu específic en el

que agafa protagonisme els treball per projectes i àmbits.

Durant les activitats de tardes al Casal d’Estiu el projecte esdevé únic, i es realitza de manera transversal

amb tots els participants inscrits. És en aquest espai on apostem perquè els infants esdevinguin

protagonistes dels projectes a desenvolupar, en el que es poden desenvolupar experiències

d’Aprenentatge i Servei (ApS) i on desenvoluparem activitats d’Educació Emocional.

El treball cooperatiu, l’autonomia i el foment de la participació dels infants en el seu temps de Tarda al 

Casal:



Proposta de sortides 
Durant el casal d’estiu realitzarem 1 sortida setmanal de tot el dia

Dimecres 28 de juny
Petits – Musseu Agbar
Grans – Museu MMACA
Cornellà

Dimecres 5 de juliol
Petits – Caixa Forum
Grans – Museu MMACA
Barcelona - Montjuic

Dimecres 19 de juliol
Petits – Selva Aventura Parc
Arbúcies

Grans – Museu de la Ciència i 
Tècnica
Terrassa

Dimecres 12 de juliol
Festa Holi per a tots els Casals
Parc Nou del Prat

Dimecres 26 de juliol
Tobogans diagonal Mar
Barcelona



Nocturnitat

Dormir a l’ Escola!!

Activitat dirigida a tots els nens i 
nenes del Casal.

Dijous 13 de juliol



Els nostres casals aporten
Accés per a totes les famílies que ho necessitin a ajuts de la Fundesplai dins del

projecte “Un estiu per a tothom”.

Beneficiar-se de la campanya “Encerta l’Estiu” de Fundesplai. Possibilitat

d’autofinançament de l’activitat per les famílies.

Una samarreta exclusiva per a tots els nens i nenes participants.

Polseres identificatives amb codis QR per sortides pels infants.

Seguiment per part d’un equip tècnic qualificat.

Ampliem els requisits de titulacions exigits pel departament de Joventut. El 80% dels
monitors/es que duen a terme el nostres casals d’estiu estan en disposició de la

titulació de Monitor de Lleure infantil i Juvenil de la Generalitat

de Catalunya.

Per tal d’informar a les famílies oferim 2 reunions informatives als pares i un fulletó i
cartelleria explicitant totes les activitats que es realitzaran i el material necessari.

Fem totes les notificacions i gestions necessàries amb les administracions.



Inscripcions
Durant els Casals d’Estiu, així com durant les setmanes prèvies d’informació i inscripció a aquests, disposem d’un 
web dedicat exclusivament a les activitats de lleure d’estiu.

És l’eina fonamental mitjançant la qual les famílies poden:

1. Tramitar la inscripció online als diferents casals

2. Consultar la informació referent a les característiques i continguts de cada casal

3. També hi ha opció de fer inscripcions presencials a l’Escola, amb dies i horari a concretar.



Tanmateix, aquest web disposa d'una intranet disponible a les famílies (se’ls facilita contrasenya i usuari) amb les següents

funcionalitats:

Accés a les dades personals de la família

Activitats a les que està inscrit/a el nen/a

Estat de pagament dels serveis sol·licitats

Informacions diverses relacionades amb les activitats realitzades.



QUOTES 

Aquest preus inclouen: 

• 1 sortida setmanal  a la piscina (nens/es de 
P3 a 6è)

• 1 sortida de tot el dia setmanal
• 1 Nocturnitat a l’escola
• Sortides de proximitat 
• 1 samarreta per cada nen/a 
• Ràtio de monitors 1/10 amb  1 coordinador/a
• Material
• Alimentació
• Descompte del 2% a per les famílies que 

s’apuntin TOT el casal.

Casal matí de 9-13h: 59,50€ 
(fora de Cervantes i Pere Vila, el preu és 59,50€)   

Casal matí amb dinar de 9-15h: 102,55€       
(fora de Cervantes i Pere Vila, el preu és 105,55€)                                                                             

Casal tot el dia de 9-17h: 117,90€
(fora de Cervantes i Pere Vila, el preu és de 120,45€)                                                                         

Acollida de 8 a 9: 15,40€ per tothom.                                
Setmana de 2 dies, preus porporcionals.



Realització del casal

del 22 de juny al 8 de setembre

CALENDARI DE PROCESSOS

2a reunió               
7 de juny Escola Cervantes

1a Reunió informativa 

19/04 a Cervantes i 20/04 a Pere Vila

Inscripcions: a partir del 
22 d’abril

Enquesta famílies 
valoració i tancament



ALTRES

• Sol·licituds de beca de l’Ajuntament de Barcelona
De 22 d’abril al 4 de maig
Cal demanar el full de sol·licitud a l’Escola i conjuntament amb la inscripció del casal,
presentar-ho amb la documentació necessària a la Seu del Districte d’Horta Guinardó.

• Accés per a totes les famílies que ho necessitin a beques de la Fundació Catalana de

l’Esplai dins del projecte “Un estiu per a tothom”.

• Possibilitat d’autofinançament de l’activitat i pagament fraccionat



ALTRES
- Accés per a totes les famílies que ho necessitin a beques de la Fundació Catalana de

l’Esplai dins del projecte “Un estiu per a tothom”, trucant al telèfon 93 551 89 71.
Els requisits per poder sol·licitar la beca són:

- Pare o mare en situació d’atur

- no tenir una altra beca que suposi ja el cost total de l’activitat

- Aportar la documentació justificativa que Fundesplai sol·liciti

Possibilitat d’autofinançament de l’activitat
Per tal de fer el pagament de la resta del casal, un cop feta la inscripció, rebreu un sobre a la

motxilla del nen o nena inscrit, dins també hi trobareu un talonari de números de la rifa de l’estiu

totalment gratuït. La venta d’aquests números poden ajudar, a totes les famílies que ho desitgin, a

autofinançar-se una part del casal o bé poden quedar-se’ls per entrar en el sorteig.

El premi de la rifa de l’estiu és un cap de setmana a una casa de colònies de Fundesplai per una

família de 4 persones

Si alguna família vol algun talonari més, cal que el sol·liciti . Aquest 2n talonari tindrà un cost de 5€ i

es podran sol·licitar els que es vulguin tenint en compte que no superin l’import al que està inscrit el

nen o nena.



Moltes gràcies
per la vostra 

atenció


