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1. La Fundació Catalana de l’Esplai

La Fundació Catalana de l’Esplai és una entitat sense afany de lucre creada amb la finalitat
d’impulsar l’educació en el lleure d’infants, joves i adults. Constituïda l’any 1996, la Fundació
aplega centres d’esplai i entitats de serveis que treballen en projectes educatius i de
desenvolupament del moviment associatiu des de fa més de trenta anys.

La Fundació Catalana de l'Esplai ofereix serveis educatius a centres docents, a les
administracions públiques i a d’altres institucions, i està orientada a atendre les demandes
educatives dels agents socials en el procés de desenvolupament integral dels infants,
adolescents i joves.

Des de la Fundació Catalana de l’Esplai pensem que l’evolució de les formes de la vida
familiar i de l’organització escolar, planteja noves necessitats i demandes en el camp educatiu
a les que volem donar resposta mitjançant una proposta global de serveis de lleure
caracteritzada per:

• Una voluntat educativa.
• Una aposta per la qualitat del servei.
• Un compromís per la coresponsabilitat.
• Una opció per la inclusió i la transformació social.



2. Els Serveis d’estiu a L’escola Bressol

Des de la Fundació Catalana de l’Esplai ens plantegem uns objectius prioritaris per a qualsevol

servei educatiu: assegurar un bon nivell de qualitat pedagògica, d’atenció i de gestió de les

activitats a l’Escola Bressol.

El Bressol d’Estiu és una oportunitat perquè els infants gaudeixin d’un espai de temps lliure a

partir de diferents propostes d'activitats per afavorir el seu creixement com a persona.

El servei es desenvolupa en el context de l’Escola Bressol i proposem que l’equip de suport del

curs porti a terme les activitats d’estiu.

Organitzem i gestionem dues tipologies d’activitat per l’estiu a l’escola bressol:

• Allargament de jornada al mes de juliol. Oferim un espai educatiu a la tarda, que dóna

continuïtat al projecte de l’escola.

• Bressol d’estiu. Oferim un projecte educatiu basat en els interessos i necessitats dels

infants i les seves famílies.



3. Allargament de jornada al mes de juliol

La intervenció educativa que proposem des de la Fundació Catalana de l’Esplai, per l’activitat
d’allargament de jornada al juliol, s’adequarà al projecte educatiu de l’Escola Bressol i als seus
objectius, prioritzant aquells que determini el tutor o la tutora de l’aula, i la pròpia direcció de
l’escola, per la franja horària de 15h a 17h.

Partint de l’equip d’educadores de suport en la franja del migdia, que treballen a l’Escola
Bressol durant tot el curs escolar, s’oferirà un espai educatiu a la tarda.

Objectius generals

• Proporcionar als infants un ambient càlid que els doni seguretat i que els ajudi a sentir-se
bé.

• Garantir que els infants que utilitzin el servei puguin berenar amb tranquil·litat.

• Fomentar els hàbits d’autonomia personal i d’higiene.

• Donar continuïtat a l’organització establerta per aquesta franja horària al llarg del curs
escolar.



4. Bressol d’Estiu

El Bressol d’Estiu és un projecte educatiu emmarcat en el temps de lleure dels infants amb
una programació diversa d’activitats basada en els interessos i capacitats dels infants.
Aquesta proposta integrarà les diferents àrees d'aprenentatge.

Objectius generals

• Seguir la mateixa línia i metodologia educativa de l’escola bressol.

• Afavorir el desenvolupament integral dels infants.

• Oferir activitats de descoberta, experimentació, de joc i creatives que afavoreixen
l’adquisició de valors.

• Assegurar un espai acollidor i un ambient tranquil.

• Potenciar l’autonomia de l'infant i l’adquisició d'hàbits d’higiene, alimentació i descans a
partir de l’activitat de la vida quotidiana.

• Garantir la comunicació i la relació amb les famílies.



5. L’equip educatiu

Durant totes les activitats d’estiu, tant per l’allargament de jornada com pel casal, un equip

d’educadors/es amb gran experiència, acompanyaran als nens i nenes en totes les activitats

a l’Escola Bressol.

Es vetllarà perquè l’equip d’educadors/es sigui el mateix que ha estat treballant donant

suport en la franja de migdia al llarg del curs escolar a l’escola bressol.

En relació a la titulació de les professionals, s’assegurarà que es compleixin els requisits del

nou decret que regula les activitats d'educació en el lleure

La ràtio establerta serà d’1 monitor/a per cada 8 infants.

L’organització general dels diferents professionals que gestionaran l’activitat de casal d’estiu

es concretarà de la següent manera:

Coordinador/a

Equip 
d’administració

Tècnic/a de 
seguiment

Suport tècnic

Equip recursos 
humans

Monitors/es



6. Dates i horaris de les activitats

Tipus d’activitat: Allargament de jornada

Inici de l’allargament: 3/07/17 Finalització: 14/07/17

Horari: de 15h a 17h.

Inscripcions: Per la totalitat dels dies (10 dies).

Inscripcions mínimes per a realitzar l’activitat: 15 infants.

Tipus d’activitat: Bressol d’estiu

Inici del casal: 17/07/17 Finalització: 28/07/17

Horari: de 9h a 17h (servei d’acollida matinal de 8h-9h, opcional)

Ràtio 1 monitor/a per cada 8 infants

Inscripcions: Per setmanes

• Del 17 al 21 de juliol (5 dies)

• Del 24 al 28 de juliol (5 dies)

Inscripcions mínimes per a realitzar l’activitat: 20 infants per setmana.



7. Un casal amb centre d'interès

Com a metodologia educativa pels nens i nenes proposem el centre d'interès.

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.

Per treballar el centre d’interès sempre s’utilitzarà com a eix principal, un conte il·lustrat
que narri una historia interessant pels infants. A partir d’aquest conte treballarem valors
com l’autoestima, l’esforç, la tolerància, la solidaritat, la cooperació, etc.

Les activitats estaran relacionades amb el centre d’interès i aquest, serà el fil conductor de
totes elles. Amb les diferents activitats treballarem: la descoberta de l’infant, la descoberta
de l’entorn natural i social, la intercomunicació entre els infants i els llenguatges (musical,
plàstic, verbal)



8. Exemple d’activitats a partir del centre d’interès

Casal d’estiu 2016: La Gran Orquestra del Bosc

Fem treballs manuals amb els personatges

Compartim grans experiències

Aprenem fent

Juguem i aprenem amb l’aiguaTenim cura de l’entorn



HORARI BASE ACTIVITATS

8.00 a 9.00 Servei d’acollida (opcional)

9.00 a 9.30 Benvinguda i rebuda dels infants i famílies

9.30 a 10.30 Joc lliure
Bon dia

10.30 a 11.30 Activitat central del dia
Sortida al Jardí

11.30 a 13.00 Hàbits d’alimentació i d’higiene

13.00 a 15.00 Estona de dormir

15.00 a 16.00 Racons de joc

16.00 a 16.30 Berenar

16.30 a 17.00 Comiat i Recollida progressiva dels infants

9. Programació horària del dia 



10. Serveis inclosos a les activitats

• Assegurances: civil i d’accidents pel personal i els infants.

• Material fungible per a les activitats programades del Casal d’Estiu.

• Gestió d’inscripcions, rebuts i cobrament quotes de les activitats.

• Càtering o cuina pròpia pel Bressol d’Estiu.

• Direcció, coordinació i seguiment pedagògic de l’equip educatiu, i de l’activitat per part

d’un tècnic/a de l’Entitat.

• Programació, realització i valoració de les activitats.

• Qüestionari d’avaluació del grau de satisfacció per a les famílies.

• Reunió informativa i dossier per a les famílies abans de l’inici del Casal d’Estiu.

• Cobertura de les substitucions de l’equip.

• Gestió dels procediments i tràmits d’homologació del Bressol d’Estiu a l’Ajuntament

per les escoles de la ciutat de Barcelona.

• Suport i assessorament a l’AMPA i a la direcció de l’escola bressol.



• Accés per a totes les famílies del Bressol d’Estiu, que ho necessitin, al programa de

beques de la Fundació Catalana de l’Esplai dins del projecte “Un estiu per a

tothom”.

• Regal d’una samarreta exclusiva per a tots els nens i nenes participants al Casal

d’Estiu.

• Seguiment per part d’un equip tècnic qualificat de les activitats.

• Per tal d’informar a les famílies de l’activitat de Casal d’Estiu oferim una reunió

informativa als pares i mares dels infants, i un fulletó i cartelleria explicitant totes

les activitats que es realitzaran i el material necessari.

• Beneficiar-se de la campanya “Encerta l’Estiu” de la Fundació Catalana de l’Esplai

(Web: estiu.fundesplai.cat).

• Possibilitat d’autofinançament de l’activitat per les famílies.

• La possibilitat d’inscriure els nens i nenes a qualsevol de les activitats de la

Fundació Catalana de l’Esplai per via telemàtica.

11. Quines millores aportem a les activitats


