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1. Fundesplai

Fundesplai és una iniciativa sense afany de lucre creada amb la finalitat d’impulsar l’educació

en el lleure d’infants, joves i adults 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”.
Des de Fundesplai portem més de 23 anys gestionant projectes d’atenció educativa als

infants i les seves famílies de diversos municipis i formant als professionals per tal que

aquesta tasca es desenvolupi amb les màximes garanties.

Serveis Educatius Escolars, s’ocupa de la gestió dels programes i serveis que desenvolupem

per encàrrec d’Administracions, escoles públiques i privades: menjadors escolars, activitats

extraescolars, desenvolupament de programes de Salut, casals, colònies i campaments i

l’atenció a la Petita Infància i la família. Aquesta àrea està subdividida en diferents

departaments, el que s’encarrega de la gestió educativa dels serveis de Suport a l’escola

bressol és El Departament de Petita Infància. Aquest departament s’encarrega de la gestió

d’activitats realitzades amb famílies i infants de 0 a 6 anys, suport educatiu a les escoles

bressol durant el migdia, matí i/o tarda i estiu, serveis destinats a famílies i infants de 0 a 3

anys (espai nadó, espais familiars, espais de joc...) i la gestió integral d’escoles bressol. El

departament disposa de personal tècnic que fa el seguiment pedagògic de l’activitat i de la

gestió de tots els seus àmbits.



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

Des del Departament de Petita Infància de Fundesplai, fem un Projecte per l’estiu a les

Escoles Bressols que engloba diferents serveis.

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 l’equip de suport educatiu du a

terme el Projecte.

Oferim dos tipus de servei educatiu:

• L’allargament de jornada: Oferim un servei 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.

Els serveis d’estiu els gestionem des de Fundesplai conjuntament amb les AFA de les diferents

escoles bressol.



3. Allargament de jornada

El servei d’allargament de jornada a la tarda s’adreça als infants de l’escola bressol, i

s’acullen infants de totes les edats i aules, conciliant així, la vida familiar i laboral.

L’allargament garanteix les diferents necessitats dels infants en relació als seus processos de

socialització i assoliment d’autonomia.

Objectius:

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

bé.

• Acompanyar els infants en els hàbits d’autonomia personal i d’higiene.

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

escolar.

• Oferir diferents ambients amb propostes de joc adients a totes les edats

Metodologia:

Atenem als infants de manera individual i en moments concrets podem fer petites

dinàmiques amb grups reduïts.



4. Bressol d’estiu

A la Bressol d’estiu, acollim infants de totes les edats i intentem agrupar-los segons l'etapa

evolutiva. L’activitat s’emmarca dins un temps de lleure educatiu dels infants i de conciliació

per la família. Oferim una proposta diversa d’activitats basada en els interessos i capacitats

dels infants integrant les diferents àrees d'aprenentatge.

Objectius:

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

• Afavorir el desenvolupament integral dels infants.

• Oferir diferents ambients ( aules i jardí) amb propostes de joc adients a totes les edats

• 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.

Metodologia:

Proposem la metodologia del centre d'interès, que és el fil conductor a partir del qual es

vertebren les diferents propostes d’activitats. Per treballar el centre d’interès farem servir

un conte il·lustrat que permetrà presentar les diferents propostes d’activitat.

Amb les diferents activitats i propostes treballarem: la descoberta d’un mateix, la

descoberta de l’entorn natural i social, i els diferents llenguatges (musical, plàstic, verbal...)

El conte il·lustrat per aquest estiu és “Quatre petites cantonades de no res” d’en Jérôme

Ruillier. Aquest conte possibilita a l’equip educatiu plantejar les propostes i activitats a partir

d’aquests continguts:

• La importància del joc com a base de l'aprenentatge

• La diferència

• Els sentiments i les emocions

• El jo i el grup

• Els colors i les formes



5. Proposta d’activitats

Juguem i aprenem amb l’aigua

Descobrim amb el cos 

Gaudim amb els contes

Juguem  amb els altres  
Experimentem amb diferents materials 



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 i 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

6. La Vida quotidiana



7. L’equip educatiu

Els serveis d’estiu, tant l’allargament com la Bressol, els duen a terme l’equip

d’educadors/es de suport de l’escola.

L’equip té la titulació necessària que regula el decret d’activitats d’estiu d'educació en el

lleure. ( Tècnic/a Superior d’Educació Infantil, Monitor/a de Lleure i Director/a de Lleure,

segons el nombre d’infants inscrits)

L’organització general de l’equip es concretarà de la següent manera:

Coordinador/a

Equip 
d’administració

Tècnic/a de 
seguiment

Equip suport tècnic

Equip recursos 
humans

Educadors/es



8. Serveis inclosos 

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

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

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

• Servei de cuina

• Coordinació i seguiment pedagògic del servei d’un/a tècnic/a de Fundesplai

• Programació, realització i valoració de les activitats.

• 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’AFA

• Comunicació i difusió dels serveis ( reunions, cartells i fulletons, WEB)

• Campanya de Beques Fundesplai: “Un estiu per a tothom”

• Possibilitat d’autofinançament ( Rifa i talonaris)

• Una samarreta exclusiva per a tots els infants de la Bressol d’Estiu



9. Calendari de treball

• Desembre-gener: Reunió inicial AFA i Fundesplai (presentem Proposta)

• Febrer: Sondeig participants ( AFA)

• Maig: Inscripcions on-line

• Juny: Reunió famílies ( presentació equip, activitats, material...)

• Juliol: Inici Serveis d’estiu


