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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 2015 ha arribat a 215.023 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

És una activitat extraordinària que té unes característiques pròpies:

• Es treballa en l’educació en valors gràcies a una proposta educativa i d’activitats 
adequada i de qualitat.

• Es realitzen sortides adaptades a cada grup d’edat.

• S’esdevenen vincles afectius entre els infants o joves i amb l’equip de treball.

• S’afavoreix la relació fluida entre les famílies i l’equip de monitors/es. 

• Es treballa per aconseguir els objectius generals de l’entitat:
�  Cercar la utopia 
�  Avançar des de la solidaritat 
�  Prendre la iniciativa 
�  Estimar la vida i viure la felicitat 



Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2019

Lloc de realització: Escola 9 Graons

Inici del casal:  25/06/2019               

Finalització: 2/08/2019

Inscripcions: per setmanes

Participants: de P3 a P4 

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,...). un gran ventall d’activitats de lleure de caire educatiu amb les que 
gaudir l’estiu d’una forma divertida i participativa.
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En el Casal d’Estiu s’ofereix un seguit de Serveis i moments diferenciats:
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El centre d’interès
EnCORatja’t: Una proposta per la igualtat de gènere i 
la violència zero.
Les activitats d’estiu són una excel·lent oportunitat per aprofundir en els valors de la 
igualtat de gènere i la violència zero. 



1. Trenquem amb els estereotips de gènere: Princeses que s’embruten, 
cavallers que ploren,... l’estiu ve carregat d’històries i situacions on trencar 
clixés. 

2. Aprenem a compartir les tasques domèstiques: Recollir, escombrar, parar i 
desparar la taula són algunes de les feines que realitzen tots els infants als 
casals.

3. Gestionem conflictes amb calma: A les activitats d’estiu s’estimula l’empatia, 
el diàleg i l’actitud  positiva davant dels conflictes. 

4. Juguem a l’aire lliure, ens divertim, ens banyem, fem esport, sortides, 
gimcanes... activitats de lleure que fomenten la cohesió de grup i les relacions 
no violentes. 
 

4 raons per apuntar-se al casal



Les emocions
Les aventures de la Carlota
Casal per infants de P3 a P4

“Les aventures de la Carlota” parteix de 5 relats inèdits de l’escriptora 
Gemma Lienas, els quals, constitueixen l’eix d’animació que la proposta educativa Encoratja’t ens 
presenta per aquest estiu.

De la mà de la Carlota, i d’altres personatges, ens endinsarem en diferents situacions on s’evidencien els 

prejudicis, la discriminació, l’assetjament…,  però també el valor del grup, l’amistat, el 
coratge… Temàtiques clau d’aquesta proposta educativa per aquest estiu 2018.

 



� Del 25 al 28 de juny: Tots uns homes: Igualtat

� Del 1 al 5 de juliol: La Carlota, l’ós i el Pere: Identitat                    

� Del 8 al 12 de juliol: Junts podem!: Convivència i cohesió de grup

� Del 15 al 19 de juliol: La Carlota i els badalls: Empatia

� Del 22 al 26 de Juliol: Qui m’ha robat les plomes?: Mediació

� Del 29 de Juliol al 2 d’Agost: Les princeses també es tiren pets: Estereotips

� Del 2 al 6, 9 i 10 de Setembre: Famílies



Planificacions setmanals 
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Distribució diària

De 8 a 9h
Acollida

De 9 a 10:15h
Act. Benvinguda

De 10:15 a 
10:45h

Esmorzar

De 10:45 a 12h
Act. matí

De 12 a 12:45h
Jocs d’aigua

De 12:45 a 13h
Recollida + 

hàbits d'higiene

De 13 a 14:30h
Menjador/desca

ns/racons

De 14:30 a 
16:00h

Act. tarda

De 16:00h a 
16:30h

Recollida + 
valoració 



Durant el casal d’estiu realitzarem 1 sortida quinzenal de tot el dia (9h a 17h) en autocar 

Proposta de sortides P3 i P4

• Camina 
Descalç         
Sant Hilari 
Sacalm

2ª Setmana

• CRAM,           
el Prat 

3ª Setmana

• Festa Casals 
al Parc Poble 
Nou

4ª Setmana

El dia de les sortides tots els nens/es fan horari de 9,00 a 16,30 hores. EXCEPCIONALMENT, A LA 
SORTIDA DEL 3/07/2019 A CAMINA DESCALÇ, ARRIBAREM A LES 18,00H 
El pícnic per tots els inscrits a Casal de Menjador i Casal de tot el dia, se serveix des de l’escola – Si algú no el  
vol, cal avisar DILLUNS DE LA SETMANA DE LA SORTIDA PER CANCEL·LAR – HO. 
Per les sortides CAL PORTAR LA SAMARRETA DEL CASAL 

https://www.selvaventura.com/c
amina-descalc-1

https://cram.org/ca/
https://www.sortirambnens.com/
excursions-amb-nens/excursions-
a-parcs-i-jardins/parc-de-francesc-
macia-a-malgrat-de-mar/

• Parc Fransesc 
Macià              
Malgrat

5ª Setmana

https://www.selvaventura.com/camina-descalc-1
https://www.selvaventura.com/camina-descalc-1
https://cram.org/ca/
https://www.sortirambnens.com/excursions-amb-nens/excursions-a-parcs-i-jardins/parc-de-francesc-macia-a-malgrat-de-mar/
https://www.sortirambnens.com/excursions-amb-nens/excursions-a-parcs-i-jardins/parc-de-francesc-macia-a-malgrat-de-mar/
https://www.sortirambnens.com/excursions-amb-nens/excursions-a-parcs-i-jardins/parc-de-francesc-macia-a-malgrat-de-mar/
https://www.sortirambnens.com/excursions-amb-nens/excursions-a-parcs-i-jardins/parc-de-francesc-macia-a-malgrat-de-mar/


Preus per setmana casal 

De 9 a 13h

65,00€

De 9 a 15h

110,00€

  De 9 a 16:30h

122,00€

Acollida matinal de 
8 a 9h

16€

 Acollida de tarda de 
16:30 a 18h

24€



CADA DIA

1. Esmorzar saludable i sostenible 
(evitant l’ús de paper d’alumini).
2. Calçat lligat i còmode
3. Roba que es pugui embrutar
6. Ampolleta d’aigua, cantimplora o got 
de plàstic.
7. Banyador, xancles, tovallola i crema 
solar.

Una muda sencera de recanvi per tota la 
setmana en una bossa 

DIES DE SORTIDA 

1. Gorra.
2. Cantimplora amb aigua.
3. Dinar
 (si no es queda al menjador)
4. Esmorzar
5. Calçat còmode
6. Crema solar. Recomanable posar-la 
també des de casa.
6. Samarreta del Casal posada de casa

Què cal portar?

Si us 
plau...tot  

marcat  amb  
el  nom i 
cognoms!



L’EQUIP HUMÀ
Per tal d’organitzar i acompanyar els infants en els casals comptem 
amb un equip de professionals que garanteixen tots els processos.

Tècnic/a de 

Seguiment: Mercè Lluveras

Recursos 

Humans: Fundesplai

Equip 

d’administració: Luís Rol (lrol@fundesplai.org )            
Ana Valenzuela (avalenzuela@fundesplai.org)                                

Per consultes d’inscripcions, cobraments....   

Coordinador/a:                                                              

David Fermiñan 687080783
 (WhatsApp millor que trucades)

Equip de monitors/es:                                                       

Joan Godoy                                                    
Ingrid Loeffelhardt                                                  

Ariadna Castillo                                                               
Anna Safra

Arian Ortega
També comptarem amb el suport de voluntaris 

internacionals de la ma de IMPACTRIP IMPACTRIP que 
col·labora amb Fundesplai 

http://impactrip.com/volunteer/:
Victoria – USA (del 25 de juny al 5 de juliol)
Simone –  USA (del 8 de juliol al 2 d’agost)

Ambdues venen de la ma de Cuina:                                       
Imma Habas (del 25 al 28 de juny                          

Sergi Monlleó (juliol)

mailto:lrol@fundesplai.org
mailto:avalenzuela@fundesplai.org
http://impactrip.com/volunteer/


Important
Us preguem puntualitat. Entrada màxima fins les 9,30 i les sortides es faran PUNTUALMENT 

A LES 16:30H, per la porta principal i sense entrar a l’escola.

Si encara no ho heu fet CAL OMPLIR LES DADES SANITÀRIES de la inscripció. 

Autoritzacions: el coordinador disposarà dels fulls per tal que els pugueu signar.

       - medicaments

        -  recollides dels infants per persones que no siguin pare/mare

Els nens/es de P3 continuaran fent la migdiada al Casal després de dinar.



Inscripcions

• Del 27 d’abril al 15 de maig: 

AMB opció sol·licitud d’ajuts econòmics de l’Ajuntament de Barcelona

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

 

http://estiu.fundesplai.org/
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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
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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.



ALTRES
• Sol·licituds de beca de l’Ajuntament de Barcelona
Enguany el Casal està homologat amb l’Ajuntament de Barcelona per tal que les 
famílies puguin sol·licitar ajuts econòmics d’estiu.
 

• Per poder tramitar l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona cal demanar el full de 
sol·licitud a la secretaria de l’escola i portar-lo a les oficines d’atenció ciutadana 
abans del 15 de maig

0€ a 6.000€ ---------------- 90%
6.000,01€ a 7.500€------- 60%
7.500,01€ a 9.000€------- 30%
> de 9.000€----------------- 0%

Els ajuts mai superaran 2 setmanes d’inscripció

Els ajuts econòmics de l’Ajuntament de Barcelona s’atorguen en funció de la renda 
personal anual del nucli de convivència. Per calcular en cada cas aquesta renda, s'han de 
dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres del nucli de 
convivència –pare/mare/tutors i fills/es que hi convisquin- tenint en compte que un 
membre de la unitat de convivència amb discapacitat compta com a dos.



ALTRES
Sol·licituds de monitor de suport

El termini de presentació de la sol·licitud es del 27 d’abril al 25 de maig

L’ atorgament màxim és de 4 torns.

S’acceptaran sol·licituds d’infants de 3 a 6 anys que no tinguin certificat de 

discapacitat, sempre i quan vagin acompanyades del dictamen de Necessitats 

educatives especials de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic o 

informe de CDIAP’s/EIPI’s, CSMIJ o EANE.

A partir dels 7 anys es necessita dictamen tècnic.

La sol·licitud del monitor de suport el presenta la entitat. La família 

proporciona les dades i la documentació necessària i signa l’autorització.

El tècnic de de l’Ajuntament és la persona que valora l’assignació dels 

monitor/a, la quantitat de torns i si és compartit o no.



ALTRE
SAccés per a totes les famílies que ho necessitin  beques de la Fundació 

Catalana de l’Esplai 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!


