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La Fundació Catalana de l’Esplai, en endavant Fundesplai, és una iniciativa

sense afany de lucre constituïda l’any 1996, aplega centres d’esplai i entitats de
serveis que treballen en projectes educatius i de desenvolupament del moviment
associatiu des de fa més de quaranta anys.

Fundesplai, té per missió: “educar els infants i els joves, enfortir les
entitats de Lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i
promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat
transformadora”.

Fem possible un        millor



El Casal d’estiu

Casal
Tot el dia de 9h a 17h
Amb menjador de 9h a 15h
Matí de 9h a 13h

Acollida
De 8 a 9 h

Inscripcions per setmanes
Casal d’Estiu del 
28/06 al 30/07 del 2021
A l’Escola Bogatell
30/08/21 al 10/09/21

Casal Escola Bogatell

Lloc on es farà: IES Icaria

Carrer  Dr. Trueta, 81

08005 Barcelona

edats
De P3 a 6è Infants

famílies

Educació

Valors

Activitats

Equip educatiu

Amb l’expertesa de l’estiu passat volem proposar-vos un Casal d’estiu ple

d’experiències educatives, vivències i vincles per a que els nostres

infants gaudeixin i s’ho passin d’allò més bé.

Les experiències educatives que visquin a continuació seran claus per

gestionar millor les emocions, per generar nusos i vincles i refermar la

necessitat d’altres.

Durant el Casal d’estiu descobrirem que molta gent menuda, en llocs
petits, fent petites coses, poden canviar el món.



Fem possible un        millor
Volem fer-vos partícips i còmplices de l’estiu!

Des de Fundesplai estem preparant uns casals que facin viure als infants una experiència educativa 
única i extraordinària d’alt valor pedagògic. Aquestes activitats, per la seva singularitat i entorn en què 
es realitzen permet l’adquisició de valors i competències essencials per al desenvolupament integral 
dels infants i joves.
Implementem mesures preventives i basades en els protocols d’actuació del Departament de Salut de la 
Generalitat i es van actualitzant i revisant en funció de les indicacions de les autoritats.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/


Fem possible un        millor
Sota el lema “Fem possible un món millor” aquest estiu els
infants del Casal de l’Escola BOGATELL es convertiran
en activistes per la biodiversitat, la sostenibilitat i
els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de:

 aventures,
 jocs,
 Aprenentatge i Servei (ApS),
 ciència ciutadana,
 descobertes
 educació emocional

i moltes més metodologies divertides, engrescadores,
fresques i innovadores per fer possible un món millor.

Tenim missions diferenciades pels grups de xics, mitjans i
grans.

Una de les lliçons que ens deixa
la pandèmia del COVID-19 és la
fragilitat de la nostra relació
d’interdependència amb la
natura.
La debilitació dels ecosistemes
posa en perill la vida de tots
els éssers que habitem el
planeta.

https://www.diba.cat/web/ods/que-son-els-ods


Grup de xics: 

P3 P4 i P5

Fem possible un       millor

En Tritus és el nostre amic tritó del Montseny, una espècie
en perill d’extinció, que ens acompanyarà en l’aventura
de protegir la diversitat del planeta.
Coneixerem els amics i amigues d’en Tritus i complirem les
missions!. Estem a punt per ajudar!

Vine i coneix en Tritus i la seva colla! 

• El Dofí mular: Una gran taca d’oli
• La Cesquera: Salvem els rius i les rieres
• El Ximpanzé: Celebrem el dia Mundial del Ximpanzé, animal

en perill d’extinció.
• La Tortuga Babaua: Que fan els plàstics al mar?
• La Posidònia: Les algues, uns camps on viuen moltes plantes i

animals marins

Missió xics



                    Programació d'activitats del grup de Xics

 El dofí mular Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Activitat esportiva

Presentació de la 

setmana

Jocs al parc Experimentació amb 

pintura

Jocs d'aigua de colors
Activitat amb aigua

Jocs de pilota  Gincama d'aigua Final de la missió!
Activitat plàstica

  Remullada!
Treballem en la 

missió   Jocs d'aigua Dinàmica
Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Activitat amb suport 

tecnològic

Taller de cuina
Contes i  l legendes 

Taller de ioga
Dinàmica  per a  la  

igualtat de gènere i  

violència  0 a l  casa l

Maquillatge i dibuix 

manga
Danses

Activitat amb 

vocabulari en anglès

Àpats         Esmorzar            : de 10:30 a 11              Dinar                : de 13 a 14

Activitats    de matí

SORTIDA AL DELTA 

DEL LLOBREGAT

Activitats    de tarda

Material de la setmana

* Cada dia cal portar una motxilla amb banyador, tovallola, xancletes i crema solar

Recordeu que...

Dimecres anem d'excursió i cal portar la mottxilla amb roba de recanvi i dinar 
si no et quedes a menjador



Grup de mitjans 

i grans

Fem possible un       millor
Missió mitjans i grans

La nostra capitana Jane Goodall i altres líders actuals o històrics que han lluitat
per millorar la vida al planeta ens acompanyaran cada setmana al casal per a que ens
convertim en “Ambaixadors i ambaixadores de la natura” per fer possible un món
millor. Tindrem contacte amb la natura, diversió, descobriments emocionants i molta
acció!

Contribuirem a protegir i defensar el nostre entorn natural i la biodiversitat 
amb:

• Jane Goodall, etnòloga i missatgera de la Pau

• Jacques Cousteau, oceanògraf

• Nina Gualinga, ambaixadora per la protecció de l’Amazones 

• Boyan Slat, ambaixador contra el plàstic

• Greta Thunberg, ambaixadora contra el canvi climàtic 



Ambaixadors/es 

de la natura

Fem possible un       millor

A partir de :
• Reptes
• Accions divertides i estimulants
• Aprenentatge i servei: actuem i millorem el nostre entorn
• Ciència Ciutadana
• Tecnologia

Contribuirem a protegir i defensar el nostre entorn natural i
la biodiversitat.
El treball en xarxa entre casals de la mà de la tecnologia, farà que els
nois i noies se sentin part d’un gran projecte.

Missió mitjans i grans



                    Programació d'activitats del grup de GRANS

 Jacques Cousteau Activitat relacionada 

amb l'Eix d'animació

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Excursió o sortida

9h a 9:30 Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Activitat esportiva

Presentació de la 

setmana

Jocs de pistes al 

parc
Jocs de pilota

Jocs d'aigua de 

colors Activitat amb aigua

Trobada virtual de 

casals

 Gincama d'aigua Final de la missió!
Activitat plàstica

  Remullada!
Treballem en la 

missió   Jocs d'aigua Dinàmica xxx
Activitat triada pels 

infants

13 a 15
Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Dinar i  racons Activitat amb suport 

tecnològic

Taller de cuina
Contes i  l legendes 

Taller de ioga
Dinàmica  per a  la  

igualtat de gènere i  

violència  0 a l  casa l

Maquillatge i dibuix 

manga
Joc de rol

Activitat amb 

vocabulari en anglès

Àpats         Esmorzar              : de 10:30 a 11              Dinar                   : de 13 a 14

Activitats    de matí

SORTIDA AL DELTA 

DEL LLOBREGAT

Activitats    de tarda

Material de la setmana

* Cada dia cal portar una motxilla amb banyador, tovallola, xancletes i crema solar

Recordeu que...

Dimecres anem d'excursió i cal portar la mottxilla amb roba de recanvi i dinar 
si no et quedes a menjador





A partir del 24 d’abril

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

Inscripcions 

Tanmateix, aquest web disposa d'una intranet disponible a 

les famílies 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

http://estiu.fundesplai.org/


Quotes 

Beques Fundesplai
Accés per a totes les famílies que ho necessitin a 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

Apunta’t!

Descompte 3% a partir del 2n fill 

! No cal abonar cap import en 

concepte de reserva de plaça

Tipología Horaris Quotes setmanals (5 dies)

Casal de matí 9 a 13 h 68 €

Matí i Menjador 9 a 15 h 113 €

Casal tot el dia 9 a 17 h 129 €

Acollida de matí 8 a 9 h 15 €

https://estiu.fundesplai.org/pagines/campanya-de-beques


Sol·licituds de beca de l’Ajuntament de la Barcelona

El termini de presentació de la sol·licitud es del 24 d’abril al 21 de maig telemàticament a la web

www.barcelona.cat/vacances

• Màxim de 10 dies de casal
• 1 activitat per infant
• Resolució provisional el 27 de maig

L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual 
de la família, segons el nivell de renda:

• De 0 a 7.000 €: 90%
• De 7.000,01 a 9.000 €: 60%
• De 9.000,01 a 10.000 €: 30%

Més informació a: https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

Codi activitat Casal: 100133CAS08

http://www.barcelona.cat/vacances
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families


Sol·licituds de monitor de suport
El termini de presentació de la sol·licitud es del 24 d’abril al 24 de maig

L’ atorgament màxim és de 3 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/a de suport el presenta l’entitat. És imprescindible que la família proporcioni les

dades i la documentació necessària i signar l’autorització. Cal indicar-ho a la inscripció.

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.

Enviament de documentació a: amaillo@fundesplai.org

Més informació a: https://vacances.barcelona.cat/ca/inscripcions

mailto:rsole@fundesplai.org
https://vacances.barcelona.cat/ca/inscripcions


Les quotes inclouen
• Coordinador/a alliberat/da a partir de 30 infants.
• Ràtio 1 monitor/a per cada 10 infants, prioritzant a l’equip que ja

ha fet casal a l’escola els darrers estius.
• Mínim 1 responsable de seguretat e higiene .
• Dinar (cuina in situ portat a l’IES
• Reptes setmanals.
• Activitats d’ApS.
• Acció col·lectiva entre casals (virtual), la setmana del 22 de juliol .
• 2 sortides a entorns naturals, en autocar durant tot

el casal.
• 1 Sortides per l’entorn proper setmanals i activitats d’observació i

investigació.
• 1 Monitor de especialitzat a la setmana per fer: natura,

experiments, dansa...
• Polseres de seguretat QR pel dies de sortida de tot el dia.
• 1 samarreta de cotó orgànic de regal per cada infant inscrit/a al

casal
Apunta’t!



Canals de comunicació amb les famílies 

Previ al casal i 
virtualment

Durant el casal
Presencialment

Durant el casal
Virtualment

Enviament de consignes
de seguretat i higiene
Confirmació hora entrada
Confirmació del grup
Enviament programació

Intercanvi d’informació amb
les famílies, respectant les
entrades i sortides dels grups
Entrevistes, si s’escau
Taulell d’anuncis a la porta

Notes informatives.
Publicació fotografies en
l’apartat web
Enviament enquestes
Per xarxes socials



* IMPORTANT!!!
*Les característiques del Casal d’Estiu es poden veure afectades en funció de les informacions que anem

rebent per part del Departament de Salut Pública degut a la situació actual. Us anirem informant davant

de qualsevol novetat.

Seguiu les novetats de Fundesplai a:

Fem possible un       millor

https://escoles.fundesplai.org/serveis/casals/

https://www.facebook.com/Fundesplai/
https://twitter.com/fundesplai
https://www.instagram.com/fundesplai/
https://escoles.fundesplai.org/serveis/casals/


Entitat promotora
Organitza

Fem possible un       millor

Moltes gràcies
i

bon estiu!!!


