
Escola BOGATELL 
Casal per a nens i nenes P3 a 6è  
 
Del 25 de juny al 26 de juliol  
 
 

Escola  BOGATELL Lloc 

Inscripcions 

Dates 

 Horari 

INSCRIPCIÓ PER SETMANES  CASAL ESTIU Del 25 de juny al 26 de juliol 

 

Acollida de  8h a 9h 

Casal  de 9h a 13h 

           de 9h a 15h 

           de 9h a 17h 

           de 9h a 13h i de 15h a 17h 

Del 27 d’abril al 15 de maig  

http://estiu.fundesplai.org 

BAIXES 

Fundesplai es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre d’inscrits no arriba al mí-
nim establert. Les baixes notificades per escrit amb 15 dies d’antelació abans de l’inici de l'activi-
tat, tindran dret al retorn del 50% de l’import abonat i del 90% si la causa de la baixa és per malal-
tia o accident, acreditant-ho amb certificat mèdic. Les baixes o anul·lacions notificades durant els 
15 dies abans de l’inici del casal o durant el desenvolupament del mateix, no tindran dret a perce-
bre cap mena de retorn de la inscripció realitzada. En cas d’anul·lació d’algun servei per part de 
Fundesplai es retornarà el 100% de l’import abonat mitjançant transferència bancària. 

AUTOFINANÇAMENT 

T’ajudem a autofinançar-te el 100% del cost de l’activitat de manera fàcil i pràctica. 

BEQUES FCE 

Campanya de Beques "Un estiu per a tothom “ de la Fundació Catalana de l’Esplai. 

Totes les famílies que vulguin sol·licitar una beca per l’activitat de casal d’estiu, po-

dran fer-ho a través de la pàgina Web de la Campanya  http://estiu.fundesplai.org  o 

trucant al telèfon 93.551.89.71.  

 

 

http://estiu.esplai.org/
http://estiu.esplai.org/


La Fundació Catalana de l'Esplai, és una entitat sense ànim de lucre que té 
per missió: “educar els infants i els joves en el lleure i promoure el desenvo-
lupament associatiu, amb voluntat transformadora i d'inclusió social”. 
 

La missió de FCE es concreta en la prestació de serveis i programes educatius 
integrals a les escoles, la gestió d'equipaments i programes d'educació ambi-
ental, cursos de formació i serveis de gestió per al món associatiu i projectes 
per la inclusió digital. Integra també l'acció d'una Federació i dels seus 60 
centres d'esplai. 
 

La proposta global de serveis de lleure de la FCE es caracteritza per: 
 

• Una voluntat educativa. 

• Una aposta per la qualitat del servei. 

• Un compromís per la coresponsabilitat. 
• Una opció per la inclusió i la transformació social. 
 

El Casal d’Estiu 
Amb l’objectiu de garantir uns projectes educatius adaptats a les edats dels 

infants, enguany us proposem 2 centres d’interès tenint en compte la     

maduresa i les necessitats de les diferents edats. 

La Carlota en acció pels més petits 
La Carlota s’ha adonat que hi ha moltes coses que no li agraden del lloc on viu, fa dies que hi pensa i… per què no canviar-ho? 

Amb els seus amics, el Merlí, el Marc, la Berta i el Miquel han decidit crear una nova ciutat.  Avui sobrevolen els terrenys en globus, des del cel ara només es veu un 
prat verd, ple d’herba, però quan acabin de construir la ciutat entre tots plegats serà meravellosa. Vols venir amb nosaltres a construir-la?  

Junts pensarem com fer una ciutat on la igualtat, el respecte, l’empatia, la cura i l’empenta hi siguin els fonaments per tal que sigui una ciutat oberta a tothom on els infants 
tinguem veu i hi puguem participar 

 

Sortides per l’entorn 

Menjador amb Cuina in situ 

Excursions  

Polseres de seguretat amb codi QR 

Samarreta de regal 

Jocs, Esports, tallers 

   La colla encoratjada pels més grans 

      Dinàmica de grup on els valors defineixen la seva manera de presentar-se al món. Decidiran el seu propi nom, els seu lema, cançó, bandera… per tal de tenir un grup     

      on es comparteixen moments i aventures junts.  

Dates 

Casal  

De 9h a 

13h 

Casal  

De 9h a 

15h 

Casal 

De 9h a 

17h 

Acolli-

da 

de 8 a 

9h 

Casal 

De 9h a 13h 

De 15h a 

17h 

PREU 
Setmana  

4 dies 

 

51,80€ 86,50€ 100€ 12€ 64,80€ 

PREU 
Setmana   

5 dies 

 

64.70€ 108.10€ 125€ 81€ 15€ 


