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Fundesplai
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 2015 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”.
La nostra visió
Volem ser una organització reconeguda i sostenible, que combina la lògica local i global en la seva actuació amb la presència
territorial; caracteritzada per la qualitat i la innovació i per establir aliances estratègiques, especialment amb els ajuntaments i el
món local en general.
Valors humans que orienten els nostres objectius
Utopia: Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els valors de la pau, la democràcia i la fraternitat.
Solidaritat: Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en el respecte a la dignitat de les persones i dels
pobles, a la diversitat i als drets humans.
Iniciativa: Volem fomentar la participació, l’autonomia personal i l’esforç individual i col·lectiu, per fer front als reptes amb
creativitat i per desenvolupar una ciutadania activa i responsable.
Felicitat: Cerquem la formació de persones que aspirin a una vida feliç que es fonamenti en l’autoconfiança i en l’obertura a
l’altre, en l’honestedat, la generositat, l’expressió dels sentiments i el compromís amb la comunitat.

PRESENTACIÓ
Des de FUNDESPLAI, us presentem una proposta
d’activitats, per les vacances escolars de primavera,
adaptada a les necessitats i característiques d’aquest
període de vacances:

“UN CASAL PLE D’ART”
Hem dissenyat una proposta d’activitats educatives
plenes de contingut per tal de que les famílies puguin
triar els dies que necessiten fer-ne ús. És una proposta
d’activitat diària que permetrà als infants conèixer un
altre manera de fer, de relacionar-se i de compartir
experiències. La finalitat principal és poder aconseguir
que els infants trenquin amb la rutina de l’escola, que
realitzin activitats diferents i que es diverteixin
participant i relacionant-se amb els altres, convertint-se
en els protagonistes de les activitats i fomentant
l’aprenentatge.

OBJECTIUS
Hàbits i habilitats
Contribuir a millorar la participació activa dels infants.
Dotar-los d’eines i recursos per afavorir la seva
implicació en el treball d’equip i les decisions
consensuades.
Actituds i valors. Àrea afectiva
Afavorir que els infants sentin curiositat per l’entorn i
per les persones que els envolten. Desenvolupar una
actitud positiva envers la participació, la
responsabilitat i el compromís.
Coneixements i capacitats intel·lectuals
Desenvolupar la capacitat dels infants de proposar
alternatives factibles. Comprendre el sentit i la utilitat
de l’organització, del repartiment de responsabilitats,
el compromís, etc.

L’EQUIP EDUCATIU
La coordinació de centre
La coordinació és la figura clau en l’aplicació del projecte de Casals d’Estiu a la cada Escola. La coordinació del Casal ha de
disposar d’espais suficients per poder realitzar una correcta supervisió i seguiment del casal.

L’equip de monitors/es
Pels Casals d’Estiu cerquem un perfil de monitor/a que sigui molt dinàmic, ja que el ritme de casals és molt intens, i
perquè els nens/es gaudeixin cal monitors/es molt actius i amb molta energia. En la selecció del personal poden tenir
preferència els que ja treballen al llarg del curs a l’Escola, sempre que compleixin amb els requisits esmentats, sobretot
per les edats d’Educació Infantil, on és un valor afegit mantenir algun dels referents els nens/es han tingut al llarg del curs.

ESTRUCTURA INTERNA

PROGRAMACIÓ DIÀRIA
PLANING D’ACTIVITATS

9.00 a 9.30h
9.30 a 10.30h

10.30 a 11.00h
11.00 a 13.00h

Dilluns 15/04
Música

Dimarts 16/04
Pintura

Dimecres 17/04
Escultura

Dijous 18/04
Dansa

Benvinguda

Benvinguda

Benvinguda

GIMCANA
MUSICAL

PINTEM UN
MURAL
ABSTRACTE

JOC DE LES
ESTÀTUES

Benvinguda
JOCS DANSATS

Esmorzar

Esmorzar

JOCS AMB
RITME

GIMCANA DE
COLORS

Esmorzar

Esmorzar

TALLER
D’ESCULTURES

DANSA
SOBRE
RODES
Circuit amb patins
i patinets

De 13 a 15h

dinar

dinar

dinar

dinar

De 15 a 16:30

FEM
INSTRUMENTS
OLOROSOS

D’ON VENEN
ELS COLORS

JOCS DE MÍMICA

TALLER DE
CUINA

Taller de ciència

LES ACTIVITATS
Les activitats faciliten a l’infant, el desenvolupament
integral en el seu medi. Són activitats adaptades a les
edats dels participants.
Els nens i nenes volen tocar, manipular, transformar i
experimentar. Els infants viuen els esdeveniments
quan en són els protagonistes i poden expressar-s’hi i
intervenir-hi.

Cada dia iniciarem una nova història que acabarà el
mateix dia, per tal de que cada família adapti la
proposta d’activitats a les seves necessitats.

RACONS

JOCS

SORTIDES

ESPORT

GARANTIES
Normativa
Garantim el compliment de la NOVA NORMATIVA
que marca la Generalitat de Catalunya,
nou Decret/2016,.

Valoració
Programació, realització i valoració del Casal

Material
Material necessari pel desenvolupament de les activitats

Gestió
Gestió d’inscripcions, rebuts, quotes,...

Assegurances
Assegurances: civil i d’accidents pel personal i els usuaris

Satisfacció
Qüestionari de satisfacció per les famílies

