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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
adolescents, les famílies i el Tercer Sector, des dels àmbits educatiu, social i mediambiental.
L'actuació global de Fundesplai l'any 2019 ha arribat a 284.967 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 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.

INFO COVID-19
Totes les activitats s'organitzen extremant les 
mesures d'higiene i prevenció del COVID-19 i 
seguint les indicacions de les autoritats 
sanitàries.
Consulta aquí les mesures COVID-19.
El Casal es durà a terme sempre i quan les 
autoritats sanitàries ho autoritzin.

https://escoles.fundesplai.org/mesures-de-prevencio-del-covid-19/


Valors de l’organització

Independència: Treballem sense subordinació econòmica, política ni institucional, ni

submissió a cap altre interès que no siguin els valors que inspiren la nostra missió. vetllar pel
seu bon funcionament.

Transparència: Treballem amb claredat en els objectius i amb transparència en la gestió dels

recursos. Una transparència basada en la coherència i en la informació, de portes endins i
respecte a la societat.

Pluralisme: Volem l’aportació de la pluralitat, de la diversitat i de la participació, tant en la vida

interna de l'organització com en el treball en xarxa amb altres agents i en les relacions amb el
nostre entorn.

Sostenibilitat: Volem actuar amb austeritat i aplicant criteris d’eficiència en la gestió que ens

permetin que la nostra acció social i educativa sigui el màxim d’eficient amb el mínim impacte
ambiental.

Coherència: Volem que la nostra activitat i el nostre funcionament siguin reflex dels valors

que proclamem.



Què fem?
Infants

•Centres d’esplai, Centres Oberts

•Colònies, Casals, Campaments

•Programes integrals: Extraescolars, programes d’educació ambiental, menjadors i 
temps educatiu de migdia

•Suport a la integració, programes d’educació per la salut i prevenció de 
drogodependències

•Atenció a la petita infància

•Plans Educatius d’entorn 

Joves
•Centres d’esplai, Colònies, Casals, Campaments

•Formació i suport als joves monitors/es i foment del voluntariat i el lideratge juvenil 

•Programes d’alfabetització digital 

•Aprenentatge i Servei i Camps de treball 

•Programes de formació, lleure educatiu, intervenció social, educació ambiental

•Educació per a la salut i prevenció de drogodependències

Famílies

•Foment de la participació de les famílies en els esplais i les 
activitats d’educació en el lleure 

•Campanyes per promoure l’equitat en les activitats de lleure 

•Colònies per a famílies i grups en equipaments de natura

•Educació per a la salut i prevenció de drogodependències

•Formació i assessorament en la funció de la parentalitat positiva

Societat i Tercer Sector
•Programes d’inclusió social

•Foment del voluntariat

•Elaboració de materials de reflexió

•Elaboració d’estudis i publicacions per al Tercer Sector

•Desenvolupament associatiu

•Serveis de gestió i d’assessorament: comptable, fiscal, etc

•Programes informàtics per al món associatiu

•Cooperació per al desenvolupament

•Serveis complementaris de restauració



Formen part de Fundesplai

Fundación Esplai és una entitat
independent vinculada a Fundesplai.
Promou la ciutadania compromesa amb la
inclusió social, l’acció socioeducativa i l’ús
responsable de les tecnologies de la
informació i la comunicació, amb especial
dedicació a la infància i la joventut, i
apostant per l’impuls del Tercer Sector.

Impulsa el reconeixement social i
educatiu, dóna suport, reforça la
identitat i la vinculació territorial dels
centres d’esplai i n’articula diferents
dinàmiques territorials a través del
treball en xarxa. En l'actualitat agrupa
93 esplais i projectes de lleure per tot
Catalunya.

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 ambient, treballant per la sostenibilitat i el consum de

proximitat.

Proposta global de Fundesplai



Objectius educatius

A nivell general aquest hivern hem centrat els objectius en cinc grans blocs que han
d’acompanyar totes les activitats i accions. En destaquem:

Més aprenentatges, hàbits, 
acompanyament, natura i 

solidaritat
Objectius específics

Afavorir un espai cohesionador i 
integrador que faciliti la interacció 
social de tots els participants i la 
identificació amb l’espai, el grup i 
el territori

1.1 Treballar el respecte i la tolerància entre els
participants.
1.2 Crear un clima acollidor en el que els i les
participants es sentin còmodes.
1.3 Promoure actituds per tal que els infants i
adolescents es sentin part d’aquest espai i del grup.
1.4 Emprar les estratègies comunicatives i
l’argumentació com a mitjà per exposar i intercanviar
punts de vista.
1.5 Aprofitar la realitat i la riquesa del territori on
actuem.
1.6 Treballar des d’una perspectiva intercultural,
antiracista, no sexista i no violenta.



Més aprenentatges, hàbits, 
acompanyament, natura i solidaritat

Objectius específics

Educar en la participació i 
coresponsabilitat de l’infant i 
l’adolescent en l’espai concret i en la 
comunitat.

2.1 Impulsar la presa de decisions pròpies
2.2 Treballar en la millora de l’espai comú per sentir-se’l
propi.
2.3 Promoure els espais adequats per debatre i opinar.
2.4 Proporcionar eines perquè els infants i adolescents
puguin impulsar els seus propis projectes i activitats.
2.5 Consolidar el domini de les estratègies organitzatives
que faciliten, la participació, l'autonomia i l’assumpció de
responsabilitat.
2.6 Reflexionar i mostrar una conducta responsable en
benefici de la comunitat.
2.7 Introduir la metodologia d’aprenentatge i servei com a
eina de qualitat educativa i intervenció social
2.8 Fomentar les habilitats per la vida, la millora de les
competències personals i habilitats socials així com hàbits
saludables.

2.9 Afavorir la identificació i reforç dels hàbits higiènics i
de comportament individual i col·lectiu que ens
aportaran més seguretat davant la Covid.

3. Fomentar el compromís social dels
infants i adolescents envers el que els 
envolta, ser ciutadans i ciutadanes 
del món.

1 Valorar les entitats socials i altres moviments com a
expressió de participació social i voluntària que
contribueixen a millorar la societat.
3.2 Reflexionar sobre els valors que sostenen les societats i
valorar la participació com a un dret i un deure.
3.3 Viure l'experiència del servei a la comunitat mitjançant
el compromís amb la conservació del nostre patrimoni
natural a partir d’un servei a la comunitat.



Les activitats d’hivern
Les activitats d’hivern pretenen oferir resposta a les necessitats que sorgeixen en els
períodes de vacances escolars; quedant els infants i adolescents sense classes ni
obligacions acadèmiques.

Proposem un ventall d’activitats educatives, una experiència social, i un espai
d’aprenentatges i valors. Oferim als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a
prop del seu entorn habitual (escola, barri, població,...) amb l'objectiu que els infants i
adolescents assoleixin uns aprenentatges que els acompanyin en el seu
desenvolupament com a persona a partir de les mateixes activitats i vivències. Les

activitats d'hivern proposen als infants un gran ventall d’activitats de lleure de caire
educatiu amb les que gaudir de les vacances d’una forma divertida i participativa.

Infant

Famílies

Equip de 
monitors/

es

ValorsActivitats

Educació

El nostre model pedagògic està basat en el
paradigma constructivista, pretén treballar el
ser, el saber i el saber fer dels infants per tal
de complementar el desenvolupament
integral de l’infant.

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

Els programes d’activitats interdisciplinaris
garanteixen l’adquisició de valors i actituds
com la cooperació, el treball en equip, la
utopia, la iniciativa i, sobretot, la felicitat dels
infants.

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

Entenem la participació de la família i l’equip
de monitors/es com a agents educatius de
l’infant. S’afavoreix la relació fluida entre les
famílies i l’equip de monitors/es.



Casal: Eix d’animació
El centre d’interès funciona com a fil conductor a partir del qual es vertebren els

aprenentatges i les activitats i parteix de la curiositat i vitalitat dels infants i de la

fascinació que senten pels contes i els personatges fantàstics.

Treballem un Centre d’Interès durant tot el Casal però cada dia tindrà un eix

d’activitats específic. D’aquesta manera fem possible que tots els nens/es visquin

una història complerta independentment dels dies que s’inscriguin.

Horari Dimarts 22 de 
desembre

Dimecres 23 de 
desembre

Dijous 24 de 
desembre

9-9.15 h Benvinguda Benvinguda Benvinguda

9.15-10 h Trenca-vergonyes Jocs de 
coneixença

Trenca-vergonyes

10-11 h Taller Arbres de 
Nadal sostenibles

Joc dels plats 
cuinats (gimcana)

Construïm un tio 
diferent

11-11.30 h Esmorzar Esmorzar Esmorzar

11.30-12.30 
h

Joc al parc: l’arbre 
de paper

Conte de Nadal Vestim el tió

12.30-13 h Jocs dirigits Jocs dirigits Jocs de cucanya

13-14 h Paisatges d’hivern Comecocos de 
nadal

Aires Verds al Casal



Aires verds
Horari Dilluns 

28 de 
desembre

Dimarts 
29 de 
desembre

Dimecres 
30 de 
desembre

Dijous 
31 de 
desembre

9-9.15 h Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda

9.15-10 h Jocs de 
coneixença

Trenca-
vergonyes

Jocs de 
coneixença

Trenca-
vergonyes

10-11 h Paper de 
Nadal 
sostenible

Sortida per 
l’entorn 
proper

Construïm un 
joc reciclat

Jocs de taula

11-11.30 h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar

11.30-12.30 
h

Gimcana de 
proves

Circuit vial de 
patins i 
patinets

Memori 
d’hivern

Gimcana del 
reciclatge

12.30-13 h Juguem al 
parc

Jocs amb 
pilotes

Jocs triats pels 
infants

Jocs dirigits

13-14 h Llufes i
bromes

Conte contat.. Cançons i 
danses

Festa de Cap 
d’any

Horari Dilluns 4 de gener Dimarts 5 de gener

9-9.15 h Benvinguda Benvinguda

9.15-10 h Jocs de coneixença Trenca-vergonyes

10-11 h Avions ecològics Sortida per l’entorn proper

11-11.30 h Esmorzar Esmorzar

11.30-12.30 h Visita al mercat Taller de Land Art

12.30-13,00 h Jocs d’aros Jocs dirigits

13-14 h Juguem  ballem Gimcana sorpresa



Calendari i horaris
Dates de les activitats d’hivern:

22, 23, 24 de desembre,

28, 29, 30 i 31 de desembre de 2020 i

4 i 5 de gener de 2021

Horari:

De 9 a 14 h

Preu

Casal sencer: del 22 de desembre al 5 de gener

Casal de 3 dies: setmana del 22, 23 i 24 de desembre

Casal de 4 dies: setmana del 28 al 31 de desembre

Casal de 2 dies: setmana del 4 i 5 de gener

Mínim d’infants 16 infants

Casal sencer

• 129 €

Casal 3 dies

22, 23 i 24 desembre

• 46 €

Casal 4 dies

Del 28 al 31 desembre

• 57 €

Casal 2 dies

4 i 5 gener

• 30 €



Protocols covid

Fundesplai s’adequarà a la normativa i propostes de Direcció General de 
Joventut i de Sanitat en quant a protocols i mesures de seguretat i higiene 
necessaris en les activitats de lleure. Consulta aquí les mesures COVID-
19.

ACCIONS PREVENTIVES GENERALS
Infants del mateix territori
La unitat organitzativa serà de 10 infants/adolescents amb un educador/a. 
Horari diferenciat dels grups per entrar i sortir del Casal.
Activitats en instal·lacions segures, accés a espais naturals i parcs urbans 
propers per evitar la planificació d’activitats que impliquin contacte amb 
altres col·lectius.

ACCIONS PREVENTIVES ABANS DEL CASAL D’HIVERN
Declaració responsable del pare, mare o tutor legal de compliment de les
condicions per participar en l’activitat.
No presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19 i no haver
estat declarat contacte estret amb un persona positiva per la malaltia en
els 10 dies anteriors a la realització de l’activitat:
No estar a l’espera del resultat d’una PCR o altre proba de diagnòstic
molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica
d’infecció.
Ús del màxim possible d’espais a l’exterior.
Procés de desinfecció dels materials que entrin a la instal·lació.

https://escoles.fundesplai.org/mesures-de-prevencio-del-covid-19/


ACCIONS PREVENTIVES DURANT EL CASAL D’HIVERN

• Registre de temperatura diari.

• Gel hidroalcohòlic en punts claus de la instal·lació.

• Neteja sovint de mans.

• Revisió periòdica de material de desinfecció, gel i sabó en els espais
indicats.

• Ventilació dels espais i desinfecció dels materials

• Ús d’una mascareta de forma obligatòria i gel desinfectant de solució
hidroalcohòlica de mans a l’inici i acabament de cada activitat.

• Recomanació a les famílies per que els infants es dutxin i es canviïn de
roba.


