Casal

Organitza:

Entitat Promotora:

La Fundació Catalana de l’Esplai
Una opció per la qualitat i l’educació en valors
Fundesplai és la marca amb què es presenten la Fundació Catalana de l’Esplai i les entitats
que aplega. 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 2018 ha arribat a 249.427 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”.

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,...). un gran ventall d’activitats de lleure de caire educatiu amb

les que gaudir l’estiu d’una forma divertida i participativa.

Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2019

educació

famílies

Lloc de realització: ESCOLA PERE VILA
Inici del casal: 25/06/2019
Finalització: 26/07/2019 i del 2/9 al 10/9/2019

valors

Inscripcions: per setmanes

Monitors/es

Participants: de 8 a 12 anys

activitats

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

Us oferim una proposta de casal global, però
amb
especial
incidència
d’activitats
emmarcades en l’aventura, les habilitats
artístiques i l’esport i el joc . És una etapa on
apareixen nous reptes en les activitats, i
s’aposta per fer bona part d’elles al medi
natural, i el foment de trobades amb nens/es
d’altres casals.

8.00-9.00

Acollida matinal (opcional)

9.00-9.30

Benvinguda
Presentació del dia

9.30-12:30

SORTIDA-ACTIVITAT MATÍ

13:00-14:00

Dinar

14:00 - 15:00

Estona lliure

15:00-16:30

ACTIVITAT TARDA

Dilluns 24

Dimarts 25
“Sense perdre el Nord”

Dimecres 26
Agafem les bicis i anem a
rodar-ho!

Dijous 27
Salting!

Divendres 28

“Posa’t en remull”

FESTIU!!!
St Joan!
Cursa d’orientació
Parc de la Ciutadella. TP
Dinar

Dinar
“Posa’t en remull”

Llits elàstics. TP
Passejada per la llera del
Besòs

Dinem als tobogans gegants
de Diagonal Mar

Jocs d’aigua a l’escola

Diagonal Park

Dinar
Jocs de Taula

Platja
Dinar
Viu l’escenari
Tu sí que moles!

•CASAL GRANS ESCOLA SANT MARTÍ
•CASAL GRANS ESCOLA BOGATELL
•CASAL GRANS ESCOLA VILA OLIMPICA
•CASAL GRANS ESCOLA VORAMAR
TARDES DE CREATIVITAT QUE CONCLOURAN EN UN GRAN CONCURS INTERCASALS AL TEATRE DE L’ESCOLA PERE VILA

ACTIVITATS AMB NENS I NENES D’ALTRES ESCOLES

SORTIDES!!
TIBIDABO

BICICLETADA

SKATING

PATINATGE A LA MARBELLA

PISCINA

FESTA DELS CASALS

SALTING

PLATJA (1 COP LA SETMANA)

PARC CENTRAL i més i més i més...

QUOTES Casal 2019
Horaris

Preus
per 5 dies
PETITS/GRANS

Casal de matí de 9h-13h
(Inclou una
sortida/setmanal mínim)

61€

Casal de matí de 9h-15h
(Inclou una
sortida/setmanal mínim)

108€

Casal tot el dia 9-16:30

116€

Acollida matí

15€

PERE VILA-CERVANTES

Inclou
• 1 sortida de tot el dia setmanal
• Sortides de proximitat
• 1 samarreta per cada nen/a
•
•
•
•

Ràtio de monitors 1/10
Material
Alimentació en opció servei de menjador
Descompte del 5% a per les famílies que
apuntin 2 germans o més

Accés per a totes les famílies que ho necessitin a ajuts
per a tothom”.

Beneficiar-se de la campanya
l’activitat per les famílies.

Una

de la Fundesplai

“Encerta l’Estiu”

dins del projecte “Un estiu

de Fundesplai. Possibilitat d’autofinançament de

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.
Fem totes les notificacions

i gestions necessàries amb les administracions.

Del 27 d’abril a l’1 de juny
A través de http://estiu.fundesplai.org puc fer:

1. Tramitar la inscripció online del casal

2.

Consultar la informació referent a les característiques

i continguts

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.

Accés per a totes les famílies que ho necessitin

Catalana de l’Esplai

beques de la Fundació

dins del projecte “Un estiu per a tothom”, a

través de la web estiu.fundesplai.org

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 amb un sorteig
Per tal de fer el pagament de la resta del casal, un cop feta la inscripció, rebreu un sobre,
dins 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 d’un
cap de setmana per una família de 4 membres a una casa de colònies.

Moltes gràcies
per la vostra atenció

