
La Pineda 
Màgica



La Fundació Catalana de l’Esplai, en endavant Fundesplai, és una
iniciativa sense afany de lucre creada amb la finalitat d’impulsar
l’educació en el lleure d’infants, joves i en el desenvolupament de la vida
associativa com a espai de vertebració d’una societat democràtica.
Constituïda l’any 1996, Fundesplai 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”.

1 estiu x transformar el planeta



De 3 a 9 anys

IE Costa i Llobera
C/Capella de Can Caralleu, s/n. 

08017 BCN

Inscripcions per 
setmanes
Del 27/06 al 22/07 del 2022

Casal
De 8:30 a 16.30 h

Acollida
De 8 a 8:30 h

edats

El Casal d’estiu ple estarà 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 seran claus per

gestionar millor les emocions, per generar vincles i refermar

la necessitat d’altres.

El Casal d’estiu

Infants
Famílies

Educació
Valors

Equip
educatiu



1 estiu x transformar el planeta

A través del quatre elements, aigua, terra, foc i aire, 

que representen les quatre formes conegudes, de la 

matèria, crearem el nostre centre d'interès, amb el 

que descobrirem els diferents comportaments de la 

natura, per transformar el nostre Planeta, un cinquè 

element, entès com a ens global.

Aquest projecte vol generar un vincle positiu entre

infants amb la natura, descobrir l’impacte ambiental

del sistema alimentari, a ser conscients que som el

que mengem i conèixer la biodiversitat i la mar, per

tal de comprometre’ns amb una societat més

respectuosa.



Proposta Infantil
Estem buscant nenes i nens com tu,

eco heroïnes i eco herois per formar part de

la colla activista Casalera.

Durant aquesta aventura coneixerem

diferents personatges que estan patint les

conseqüències del desequilibri del planeta,

necessiten la nostra ajuda per a recuperar els

seus poders i aconseguir un planeta més

saludable i sostenible.



Exemple programació Infantil



Proposta Primària
Descobrirem com les accions humanes fan

trontollar els 4 elements que sostenen la vida al

Planeta.

A partir d'activitats lúdiques i educatives,

missions i reptes relacionats amb els 4

elements, gaudirem de l'estiu tot buscant

solucions per a la sostenibilitat de la vida de les

persones al planeta.



Exemple programació Primària



Del 23 d’abril al 23 de maig per demanar beques a l’ Ajuntament

Del 27 d’abril al 27 de maig per infants amb NEE demanar vetllador/a

A través de https://estiu.fundesplai.org puc fer:

1. Tramitar la inscripció online del casal.

2. Consultar la informació referent a les característiques i continguts.

3. Accedir a la intranet per 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

Inscripcions

https://estiu.fundesplai.org/


S’ha de sol·licitar la beca del 23 d’abril al 23 de maig

telemàticament a la web

www.barcelona.cat/vacances

• Màxim de 10 dies de casal

• 1 activitat (casal o colònies) per infant

• Resolució provisional el 30 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

Beques Ajuntament de Barcelona

Codi activitat Casal d’estiu: 

050133CAS04

IMPRESCINDIBLE indicar el codi IDALU 

de l’infant que opta a l’ajut. És el codi 

únic que identifica l’alumnat durant tota la 

vida acadèmica.

Podeu consultar el codi IDALU de 

l’infant a tots els butlletins de notes o 

través d’aquest enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/t

ramits/tramits-temes/identificador-

alumne

http://www.barcelona.cat/vacances
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne


L’ atorgament màxim és de 4 torns per infant.

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 (EAP) o per

professionals de CDIAP, EIPI, EEAEN o CSMIJ.

A partir dels 7 anys es necessita certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat emès per

un centre d’atenció a persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

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 fsalgado@fundesplai.org

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

Monitoratge de suport Inscripció i sol·licitud 
monitor/a de suport:
INICI: 27 d’abril
DARRER DIA: 27 de maig

https://vacances.barcelona.cat/ca/inscripcions


Quotes
Tipología Horaris Quotes setmanals 

(5 dies)

Casal d’estiu 8:30 a 16:30 h 119,00 €

Acollida de matí 8 a 8:30 h 16,50 €

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

www.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

Beques Fundesplai
* Descompte del 5%, a partir del 2n germà/na

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


Les quotes inclouen:
• Una samarreta de regal per tots els nens i nenes

• Reunions informatives virtuals

• Inscripcions a la web d’estiu de Fundesplai: www.estiu.fundesplai.org i

intranet per famílies per fer seguiment de les activitats que es realitzen i

veure fotografies

• Pagaments fraccionats

• Accés a beques

• Contractació de monitors segons normativa del Departament de Joventut

• Cuina in situ

• Sortida setmanal a la piscina de can Caralleu

el casal d’estiu
Apunta’t!!!

http://www.estiu.fundesplai.org/


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

Intranet amb 

programacions i 

notes informatives

Publicació 

fotografies en 

l’apartat web

Enviament 

enquestes



Entitat promotoraOrganitza Amb el suport de 

Moltes gràcies

i

bon estiu!!!


