
Escola Bogatell
Vila Olímpica

Organitza:
Entitat Promotora Amb el suport



La Fundació Catalana de l’Esplai
Una opció per la qualitat i l’educació en valors 

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 joves, les famílies i el Tercer
Sector, des dels àmbits educatiu, social i mediambiental. L’actuació
global de Fundesplai l’any 2019 ha arribat a 215.023 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”.



Una proposta educativa entorn la ciutadania global, les migracions i el refugi.
Treballem els Drets Humans i la diversitat com a valors indispensables per a la 
convivència i la sostenibilitat al nostre món. Perquè estem davant d’un gran 
repte planetari, una gran crisi social i humanitària. Cal actuar amb urgència i 
qualitat educativa per motivar els infants i joves a tenir esperit crític, 
mobilitzar-se i formar part de la solució.

Milions d’homes, dones i infants viuen enmig de la guerra cada dia. I la seva única 
elecció per tenir seguretat és anar-se’n. “Trien” ser desplaçats. Però no és que sigui
precisament una elecció.

Malala Yousafzai. Premi nobel de la Pau



Tipus d’activitat: Casal d’estiu 2020

Lloc de realització: Escola Bogatell

Inici del casal: 22/06/2020

Finalització: 31/07/2020

Casal de setembre: del 31 d’agost al 10 de setembre

Inscripcions: per setmanes

Participants: de P3 a 6è

El casal d’estiu
El Casal d'Estiu és una activitat educativa, una experiència social, i un espai d'aprenentatges i valors. Ofereix
als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (escola, barri,
població,...) en una època de l'any especial i plena de recursos amb l'objectiu que els infants assoleixin uns
aprenentatges que els acompanyin en el seu desenvolupament com a persona a partir de les mateixes

activitats i vivències. El casal d'Estiu proposa als infants un gran ventall d’activitats de
lleure de caire educatiu amb les que gaudir l’estiu d’una forma divertida
i participativa. educació famílies

valors

activitats
Monitors/es



En el Casal d’Estiu s’ofereix un seguit de Serveis i moments diferenciats:

Serveis i horaris





Centre d’ interès
Les Etes i la Bolboreta passegen pel POBLENOU i se n’adonen de la gran diversitat cultural que hi ha a la

ciutat. Cada cosa que veuen les transporta a una cultura diferent, pròpia de diversos punts del món!

Amb elles viatjarem per diferents territoris i així descobrirem

quines són les tradicions i les maneres de fer d’aquests grups

culturals, i perquè es desplacen les persones.

Cada dilluns presentarem el repte de la setmana i explicarem

com el treballarem.

Cada setmana tindrà un eix d’activitats específic . D’aquesta manera fem possible que tots els

nens/es visquin una història complerta independentment de les setmanes que s’inscriguin.



8.00-9.00 Acollida matinal (Opcional)

9.00-9.20h Benvinguda dels infants

9.20-10.30h
Activitat del matí (vinculada al centre
d’interès)

10.30-11.00h
Esmorzar (cal portar un petit esmorzar de
casa)

10.00-12.00 Activitat del matí : MOVIMENT!

12.00-12.45 Remullada

12.45-13.00 Recollida, treball d’hàbits. Valoració i comiat

13.00-15.00 Menjador/Descans/Racons/Comiat

15.00-16.00 Activitat de tarda

16.30-17:00 Valoració, recollida i comiat

Distribució diària



Distribució setmanal petits
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Presentació de

la setmana i del  

repte setmanal

A la Kalle no li  
agraden els

canvis

Gimcana

Com els veiem?  

Com ens veuen?

SORTIDA DE TOT  EL

DIA

TIBIDABO

Taller de teatre

Un animal nou  

arriba al bosc

Quins prejudicis es  creen 

entre els altres  animals 

del bosc?

Quins seran els ru-

mors i les pors que

correran pel bosc?

DESCOBRIM PO-

BLENOU

ACTIVITAT AMB  

ENTITATS DEL  

BARRI

Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar

Dinàmica

Desmuntem  

mites

A partir de material  gràfic 

sobre professi- ons, 

tractem els este- reotips 

de gènere

Taller

Mural el que ens  

agrada dels altres

Recerca

El Mirall màgic

Busquem per tot el  Casal 

les peces per  construir un 

mirall  màgic que ens

perme- trà mirar el món 

sen- se estereotips

Gimc-Aigua!

El dau de l’aigua

(llença el dau i  

supera les proves  

d’aigua)



A la Recerca de la Fòrmula Màgica
de la Diversitat!!!

CCentre d’Interès Mitjans. 1r i 2n



Centre d’ interès Mitjans

La recerca de la fórmula màgica de la Diversitat
La Farkli arriba a la Terra amb la seva nau espacial i aterra al nostre Casal d’Estiu. Ens explica que prové del planeta

Odiosis i que fuig dels científics Isokan que la persegueixen.

Ens explica que al seu planeta totes les persones són iguals, porten el mateix pentinat, van vestides de la mateixa

manera, parlen de la mateixa forma i tenen els mateixos raonaments i idees.

La Farkli estudiava el procés d’uniformitat al seu planeta i va trobar un text antic on parlava de la diversitat cultural, que

existien diferents pobles i cultures, que hi havia diferents maneres de fer les coses! Existia una fórmula màgica de la

diversitat! I ella està decidida a trobar-la i explicar-la a tothom.

La seva recerca de la fórmula màgica l’ha portada a la Terra i al nostre Casal. Haurem d’ajudar-la a aconseguir el seu

objectiu superant els reptes setmanals, i acollint a la Vala.



Distribució setmanal mitjans
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Presentació de 

la setmana i del repte 

setmanal

La Farkli arriba a la Terra

Gimcana Fotogràfica

Com veiem els altres? 

Com ens veuen?

SORTIDA DE TOT EL DIA

Tibidabooooh!

Taller

Construïm un 

laboratori 

Amb materials reciclats 

construirem el laboratori per 

a que la Farkli pugui 

investigar i trobar la fórmula 

de la diversitat

Descobrim Poblenou

Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar

Dinàmica de rols

Novetats del 

planeta Odiosis

Treballem els diferents 

personatges, la Farkli, la 

Vala, els científics isokan

Recerca

El calidoscopi 

màgic

Busquem per tot el Casal les 

peces per construir un 

calidoscopi que ens 

permetrà veure el món amb 

una nova mirada

Circuit 

Pilota-booom!

Passarem una bona estona 

fent un circuit divertit en 

parelles sense que la pilota 

caigui a terra

Gimc-Aigua!

Supera les proves



Durant el casal d’estiu realitzarem 1 sortida setmanal de tot el dia en autocar i també sortides de proximitat en transport públic.

Sortides de tot el dia:

Setmana 1:
Tibidabo

Setmana 2:
Catalunya en miniatura

Setmana 3:
Museu de la Vida Rural. Espluga de Francolí
(Nocturnitat per 1r i 2n i grans)

Setmana 4:
FestaEstiu! La Super Festa de tots els casals!

Setmana 5:
Can Masseguer. Natura i aventura!

Setmana 6:
Piscina Basses de Sant Oleguer



Quotes
Aquest pressupost inclou: 

• 1 sortida de tot el dia setmanal
• Sortides de proximitat 
• 1 samarreta per cada nen/a 
• Ràtio de monitors 1/10 amb  1 

coordinador/a
• Material
• Alimentació

Horaris Preus 
per 5 dies

Casal de matí de 
9h-13h
(Inclou una sortida)

65€

Casal de matí de 
9h-15h
(Inclou una sortida)

110€

Casal de matí de 
9h-17h

127€

Acollida matí 15€



Serveis esporàdics
Horaris Quota

Esporàdic menjador fins a les 15h 9€/dia

Esporàdic menjador fins a les 17h 15€/dia

Acollida matí 3’50€/dia



L’equip humà
Per tal d’organitzar i acompanyar els infants i joves als casals comptem amb un equip de
professionals que garanteixen tots els processos.

Tècnic/a de 
seguiment

Recursos 
humans

Equip 
d’administració

Coordinador/a
Equip de monitors/es

Suport tècnic



Els nostres casals aporten
Accés per a totes les famílies que ho necessitin a ajuts de la Fundesplai dins del

projecte “Un estiu per a tothom”.

Beneficiar-se de la campanya “Encerta l’Estiu” de Fundesplai. Possibilitat

d’autofinançament de l’activitat per les famílies.

Una samarreta exclusiva per a tots infants i joves participants.

Polseres identificatives amb codis QR per sortides pels infants.

Seguiment per part d’un equip tècnic qualificat.

Ampliem els requisits de titulacions exigits pel departament de Joventut. El 80% dels
monitors/es que duen a terme el nostres casals d’estiu estan en disposició de la

titulació de Monitor de Lleure infantil i Juvenil de la Generalitat

de Catalunya.

Fem totes les notificacions i gestions necessàries amb les administracions.



Inscripcions

• Del 25 d’abril al 15 de maig: 

AMB opció sol·licitud d’ajuts econòmics de l’Ajuntament de Barcelona

•

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

http://estiu.fundesplai.org/


Tanmateix, aquest web disposa d'una intranet disponible a les famílies (se’ls facilita contrasenya i

usuari) 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.

• Es pengen fotos a la pàgina web del casal i informació 
de les noticies més importants.

www.estiu.fundesplai.org

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


Altres
• Sol·licituds de beca de l’Ajuntament de Barcelona
Enguany el Casal està homologat amb l’Ajuntament de Barcelona per tal que les famílies
puguin sol·licitar ajuts econòmics d’estiu.

• Per poder tramitar l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona cal demanar el full de
sol·licitud a la secretaria de l’escola i portar-lo a les oficines d’atenció ciutadana
abans del 15 de maig

De 0 EUR a 6.000,00 EUR 90% d’ajut
De 6.000,01 EUR a 7.500,00 EUR 60% d’ajut
De 7.500,01 EUR a 9.000 EUR 30% d’ajut
> de 9.000,00 EUR 0 d’ajut
Els ajuts mai superaran 2 setmanes d’inscripció

Els ajuts econòmics de l’Ajuntament de Barcelona s’atorguen en funció de la renda
personal anual del nucli de convivència. Per calcular en cada cas aquesta renda, s'han de
dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres del nucli de
convivència –pare/mare/tutors i fills/es que hi convisquin- tenint en compte que un
membre de la unitat de convivència amb discapacitat compta com a dos.



Altres
Sol·licituds de monitor de suport

El termini de presentació de la sol·licitud es del 27 d’abril al 25 de maig

L’ atorgament màxim és de 4 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 de suport el presenta la entitat. És

imprescindible que la família proporcioni les dades i la documentació

necessària i signar l’autorització.

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.



Altres
Al·lèrgies i intoleràncies

És imprescindible notificar a Fundesplai, en el moment de la inscripció, si l’infant

té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància:

• Especificar quina al·lèrgia o intolerància té
• Adjuntar certificat mèdic
• Especificar tractament, en el cas que n’hi hagi



ALTRES
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

Possibilitat d’autofinançament de l’activitat

Per tal de fer el pagament de la resta del casal, un cop feta la inscripció, rebreu un sobre, dins hi

trobareu un talonari de números de la rifa de l’estiu totalment gratuït. La venta d’aquests números

poden ajudar, a totes les famílies que ho desitgin, a autofinançar-se una part del casal o bé poden

quedar-se’ls per entrar en el sorteig d’un cap de setmana per una família de 4 membres a una casa de

colònies.



Moltes gràcies
per la vostra atenció


