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Fundesplai
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 2016 ha arribat a 232.434 persones.
Fundesplai, té per missió: “educar

els infants i els joves en el l eure i promoure el desenvolupament
associatiu, amb voluntat transformadora i d'inclusió social”.

La nostra visió
Volem ser una organització reconeguda i sostenible, que combina la lògica local i global en la seva
actuació amb la presència territorial; caracteritzada per la qualitat i la innovació i per establir
aliances estratègiques, especialment amb els ajuntaments i el món local en general.

Valors humans que orienten els nostres objectius
Utopia:

Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els valors de la pau,
la democràcia i la fraternitat.

Solidaritat:

Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en el respecte a la
dignitat de les persones i dels pobles, a la diversitat i als drets humans.

Iniciativa:

Volem fomentar la participació, l’autonomia personal i l’esforç individual i col·lectiu,
per fer front als reptes amb creativitat i per desenvolupar una ciutadania activa i responsable.

Felicitat:

Cerquem la formació de persones que aspirin a una vida feliç que es fonamenti en
l’autoconfiança i en l’obertura a l’altre, en l’honestedat, la generositat, l’expressió dels sentiments
i el compromís amb la comunitat.

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 i monitores 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
proximitat.

ambient, treballant per la sostenibilitat

i el consum de

Normativa
Garantim el compliment de la NOVA NORMATIVA
que marca la Generalitat de Catalunya,
Decret/2016,.

Valoració
Programació, realització i valoració del Casal

Material
Material necessari pel desenvolupament de les activitats

Gestió
Gestió d’inscripcions, rebuts, quotes,...

Reunions
Reunió i dossier informatiu de pares i mares abans de començar el Casal

Satisfacció
Qüestionari de satisfacció per les famílies

Assegurances
Assegurances: civil i d’accidents pel personal i els usuaris

Els objectius general
Promoure
Les relacions humanes a través del joc.
Les activitats lúdiques amb contingut educatiu.
Pautes de comportament i actitud relacionades amb el fet de conviure

amb el col·lectiu.

Potenciar
Les emocions, la creativitat i la participació
Les relacions i la convivència entre els companys

Educar
Des de la possibilitat que ofereix el lleure en l’espai de vacances escolars
Des de les emocions, les actituds i els valors

Adquirir
Competències globals en funció de les activitats practicades
Habilitats individuals de vida saludable

Desenvolupar
L’esperit crític constructiu, les inquietuds i la capacitat d’expressió dels

sentiment per gaudir d’una bona comunicació i interacció

Afavorir
La Intel·ligència emocional interpersonal

Fomentar
La inclusió de totes les nenes i els nens a les activitats, la

cooperació, el treball en grup i el procés de participació.

UN CASAL DE CIRC
ARRIBA EL CIRC !! Setmana 1
DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

GINKANA
Comença
l’espectacle!

JOC DE PISTES
On són els
pallassos?

TIBIDABO*

RACONS
de circ.

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

TALLER de
nassos i
clown

TALLER de
maquillatge
Pintem amb el
cos.

SOM
ARTISTES!
(assaig
funció)

TIBIDABO*

Equip humà

Tècnic/a de seguiment

Recursos humans

Coordinador/a
Equip de monitors

Suport tècnic

Equip d’administració

Casal homologat per
l’Ajuntament de Barcelona
• Quotes marcades per la normativa
• Casal obert a tota la població
• Neteja dels espais utilitzats durant el casal
• Beques a les famílies
• Monitors/es de suport per alumnes amb necessitats educatives
especials
• Difusió de l’activitat (web Ajuntament)

Dates
Casal d’estiu 2019:
Del 25 de juny al 26 de juliol i setembre

Inscripcions per setmanes:

SETMANA

DIES

1ª setmana

25 al 28 de juny

2ª setmana

1 al 5 de juliol

3ª setmana

8 al 12 de juliol

4ª setmana

15 al 19 de juliol

5ª setmana

22 al 26 de juliol

setembre

2 al 10 de setem

L’horari
HORARI

ACTIVITAT

9:00 a 9:15

Rebuda

9:15 a 9:45

Motivació C.Interès

9:45 a 10:45

Activitat C.Interès

10:45 a 11:30

Esmorzar

11:30 a 12:00

Activitat Moviment

12:15 a 13:00

Jocs d’aigua

13:00 a 14:00

Dinar

14:00 a 15:00

Joc lliure o Descans

15:00 a 16:15

Activitat/taller

16:15 a 16:30

Valoració i comiat.

El grup de petits P3 a 2n
Activitats específiques del grup de petits:

Sortides de tot el dia
• Tibidabo (camí del cel P3-P5) Autocar
• Sender del sentits (P3-P5) Autocar
• Tirolines (1r i 2n) Autocar
• Festa dels casals a Bogatell
• Parc de la ciutadella.
• Museu blau i diagonal park.

Tallers relacionats amb el circ adaptats a l’edat
Jocs, gimcanes, racons...
Jocs d’aigua al pati de l’escola

Preus per setmana
HORARIS

PREUS PER 5 DIES

Casal de matí de 9h-13h

61€

Casal de matí de 9h-15h
Amb menjador

108€

Casal tot el dia 9-16,30h

116€

Acollida matí 8 a 9h

15€

