
  

 

 
 
Benvolguts i benvolgudes, 
 
Volem fer-vos partícips i còmplices del nostre estiu!. Fa temps que l’estem treballant i estem 
segures que tant vosaltres com nosaltres, equip de monitors i monitores i especialment els 
INFANTS i  JOVES volem gaudir de l’estiu i retrobar-se amb els seus companys i companyes, fer 
nous amics, redescobrir la ciutat, els parcs, jugar, mullar-se... 
 
Des de Fundesplai estem preparant uns casals que responguin a la necessitat actual i a l’hora 
que compleixin amb la normativa que l’administració i autoritats competents creguin millor a 
cada moment. 
 
És, en aquest sentit, que us fem arribar aquest decàleg  juntament amb la difusió del Casal per 
què volem trobar-nos de nou al Casal i compartir un estiu inoblidable. 
 

1. Un estiu inoblidable: oportunitat de fer un  estiu inoblidable per a infants i joves a partir 
d’activitats que parteixin dels seus interessos amb l’acompanyament de l’equip de 
monitors/es. 

 
2. Un estiu enriquit de valors, de natura i més necessari que mai amb propostes com:  

o Activitats de coneixement del propi grup.  
o Activitats d’educació emocional.  
o Activitats solidàries de projectes d’aprenentatge Servei, de ciència 

ciutadana i medi natural  
o Activitats de coneixement de l’entorn.  
o Activitats a l’aire lliure i en contacte amb la natura.  
o Activitat física i d’expressió corporal.  
o Activitats amb centres d’interès vinculats a la cura de les persones, del medi 

ambient, etc.  
o Una maleta pedagògica amb jocs i recursos. 
o Inclourem noves activitats i tallers de la ma d’especialistes en diferents 

temàtiques. 
 

 

3. Un estiu emmarcat en la difusió digital. Comptem amb els recursos dissenyats com el 
joc “L’estiu perdut de la Bolboreta” i l’enquesta pels infants “Com t’imagines el teu 
estiu?” Aquests recursos ens poden ajudar en la difusió a la comunitat educativa. Estem 
recollint els seus interessos en un joc adreçat especialment a ells i elles.   

  

4. Un estiu amb inscripcions on-line i amb ajuda per a les famílies sense recursos 

tecnològics i/o dificultats lingüístiques que comptaran amb el nostre suport per 
tramitar les sol·licituds de beques. 
 

5. Un estiu vetllant pel compliment dels protocols sanitaris que garanteixin les mesures 
de protecció sanitàries.   
 
 
  
 
 
 

https://projectes.fundesplai.org/quizz-estiu/


  

 

 
 
 
 
 

6. Un estiu ple d’activitats a l’agost. Estem treballant per que el procés 
de desconfinament dels infants i joves, coincidint amb l’època estival, és una 
oportunitat per fer casals territorials i/o vacances en família durant el mes d’agost.  
  

7. Un estiu amb comunicació fluida i constant amb les famílies que permeti el treball dels 
neguits i dubtes després del període de confinament.  
  

8. Un estiu amb la implicació dels equips educatius, perquè entre tots i totes construïm 
aquest estiu inoblidable.  
 

9. Un estiu que el construirem entre tots i totes, en la mesura que sigui possible per tal 
que els infants i joves siguin feliços i plegats comencem a construir un món millor. 

  
 


