BRESSOL D’ESTIU
BARCELONA
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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 vi-

da associativa com a espai de vertebració d’una societat democràtica. Constituïda
l’any 1996, 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 24 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 Associacions de Famílies: menjadors escolars, activitats extraescolars, desenvolupament de programes
de Salut, casals, colònies i campaments i l’atenció a la Petita Infància i la família.
El Departament de Petita Infància s’encarrega de la gestió d’activitats realitzades
amb famílies i infants de 0 a 6 anys: escoles bressol ( gestió integral, suport educatiu, bressol d’estiu...), espais familiars ( nadó i de joc), formació per a professionals i
activitats per a famílies. El departament disposa de personal tècnic que fa el seguiment pedagògic de l’activitat i de la gestió de tots els seus àmbits.

Els nostres objectius
Situar a l’infant i les seves necessitats

al centre de l’acció

el joc lliure com a base fonamental de l’aprenentatge
Facilitar la conciliació i donar resposta a les necessitats familiars
Fomentar el treball en equip a partir de reunions i formació
Acompanyar els equips de professionals per millorar la seva tasca
educativa
Oferir projectes innovadors, flexibles i creatius
Fer el seguiment pedagògic i tècnic de cada servei
Treballar l’educació en valors
Assessorar i acompanyar les AFA en tot el procés
Afavorir

La família i
l’equip

L’estiu i l’aigua
Quan arriba l’estiu i la calor a les Escoles Bressol realitzem activitats amb aigua amb l’objectiu de gaudir a l’exterior, de refrescar-nos, d’experimentar i vivenciar experiències...

El fil conductor de la proposta educativa serà L’Aigua. Per això planificarem i estructurarem
activitats i propostes de joc per tal que la interacció amb l’aigua esdevingui un experiència
educativa.
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Els serveis a la Bressol d’estiu
La Bressol d’estiu es desenvolupa en el context de l’Escola Bressol i l’equip de suport
educatiu du a terme el projecte.

A les Escoles bressols de Barcelona oferim quatre tipus de servei educatiu:

L’allargament de jornada: servei de tarda que dóna continuïtat al projecte de l’escola
quan hi ha jornada intensiva ( 1a quinzena de juliol de 15 a 17h)
La Bressol d’estiu: servei educatiu que dóna continuïtat al projecte de l’escola posant
l’èmfasi en el joc, l’aigua i el gaudi dels infants. ( 2a quinzena juliol de 9 a 17h)
La Bressol d’estiu matinal: servei educatiu que dóna continuïtat al projecte de l’esco-

la posant l’èmfasi en el joc, l’aigua i el gaudi dels infants. ( 2a quinzena juliol de 9 a
12h)
L’acollida matinal: servei de matí que dona resposta a les necessitats d’aquelles famílies que han de dur el seu fill o filla abans a l’escola i inclou l’esmorzar ( 2a quinzena de
juliol de 8 a 9h)
Tots els serveis d’estiu els gestionem des de Fundesplai conjuntament amb les AFA de

les diferents escoles bressol.

Els objectius de la Bressol d’estiu són:


Seguir la mateixa línia metodològica de l’escola



Garantir la relació i comunicació amb les famílies



Potenciar l’autonomia de l’infant



Oferir ambients i racons amb propostes per tal de fomentar el joc lliure

Un dia a l’escola
Les propostes i els horaris proposats seran flexibles i s’adaptaran a les característiques
del grup d’infants. Us oferim un horari orientatiu.

HORARI BASE

ACTIVITATS

8.00 a 9.00

Servei d’acollida amb esmorzar (opcional)

9.00 a 9.30

Benvinguda i rebuda dels infants i famílies

9.30 a 10.30

Proposta educativa /joc lliure

10.30 a 11.30

Sortida al Jardí

11.30 a 12

Hàbits d’higiene i comiat ( infants matí)

12.00 a 13.00

Dinar

13.00 a 15.00

Migdiada

15.00 a 16.00

Hàbits d’autonomia i d’higiene

16.00 a 16.30

Berenar/racons de joc

16.30 a 17.00

Comiat i Recollida progressiva dels infants

L’equip educatiu
L’equip disposa de la titulació que regula el Decret 267/2016, de 5 de juliol, d’activitats
d’educació en el lleure. ( Tècnic/a Superior d’Educació Infantil, Monitor/a de Lleure i Director/a de Lleure, en funció dels infants inscrits).

La coordinació de la Bressol d’estiu
La coordinadora de la bressol d’estiu és la figura referent per les famílies i l’equip. La seva
funció principal és supervisar i assegurar el bon funcionament dels diferents serveis d’estiu.

L’equip d’educadors/es
L’equip de suport de l’escola i d’altres professionals conformen l’equip de la bressol d’estiu.
Les educadores acompanyen als infants i a les famílies en el dia a dia de l’escola i elaboren la
proposta educativa.

La tècnica de seguiment de Petita infància
Fundesplai disposa d’una Tècnica del Departament de Petita infància que fa el seguiment de
les Bressols d’estiu de Barcelona.
L’entitat disposa d’una estructura interna que assegura i garanteix el bon desenvolupament
de tots els serveis. Els diferents departaments tranversals són:

Beques i ajuts
La campanya “Encerta l’Estiu – Un estiu per a tothom!” s’impulsa des de Fundesplai, és una campanya que aposta fermament per garantir:
Equitat: L’estiu ha de ser inclusiu, un moment educatiu i de lleure al qual han
de poder accedir tots els infants, els joves i les famílies.
Qualitat: El nostre compromís amb la qualitat dels serveis es manifesta mitjançant la
norma ISO 9001:2015 “Disseny i gestió d’accions formatives, disseny i gestió d’activitats a l’escola i de vacances, aules de formació, assessorament a entitats, alberg de
joventut, cuina per al servei de càtering, l’alberg i els treballadors i treballadores,
gestió i manteniment de l’edifici, serveis generals de calefacció, refrigeració,
il·luminació, aigua calenta i bugaderia”.

Un estiu per a tothom!
Oferim ajuts econòmics a les famílies amb infants afectades
per l'atur i per l'impacte de la crisi econòmica, perquè les seves filles i els seus fills puguin participar en activitats educatives de lleure organitzades per Fundesplai durant l'estiu.

La campanya d’autofinançament es basa en la venda de talonaris que proporcionem des de Fundesplai.

Com funciona?
L’infant que s’inscrigui a una activitat de Fundesplai
podrà disposar dels talonaris necessaris per finançar una part del preu de l’activitat

Premis.
Per cada 1.000 números de la Rifa hi ha 1 premi:
Un cap de setmana en Pensió Completa per a 2
adults + 2 infants

Serveis inclosos
Accés per a totes les famílies que ho necessitin a ajuts

de Fundesplai

dins del projecte “Un estiu

per a tothom”
Beneficiar-se de la

campanya “Encerta l’Estiu”

de Fundesplai. Possibilitat d’autofinança-

ment de l’activitat per les famílies

Assegurances : civil i d’accidents per al personal i els infants
Material per a realitzar les activitats
Gestió d’inscripcions

per la Web, rebuts i cobraments de quotes

Servei de cuina pròpia
Coordinació i seguiment pedagògic

del servei

Programació, realització i valoració
Cobertura de substitucions
Gestió dels

de les activitats

de l’equip

procediments i tràmits

necessaris amb les administracions (Homologació

Ajuntament de Barcelona)

Suport i assessorament

a les AFA i AMPA.

Una samarreta exclusiva per a tots els nens i nenes participants.

Comunicació i difusió

dels serveis

Fases i calendari
Fundesplai organitza i gestiona conjuntament amb l’AFA o AMPA tots els serveis d’estiu.

Presentació proposta dels Serveis d’estiu
Inici procés homologació Aj. de Barcelona i tancament
Sondeig participants a cada escola ( AFA/AMPA)
Reunió de coordinació entre Fundesplai-AFA/AMPA

Inici inscripcions ONLINE i Beques Fundesplai

Tancament inscripcions
Reunió amb famílies ( presentació equip educatiu, material necessari…)

Inici dels Serveis
Enquesta valoració famílies

Proposta econòmica
Allargament de jornada

Bressol d’estiu matinal

Dates: de l’1 al 15 de juliol

Dates: de l 16 al 31 de juliol

Horari: De 15 a 17 hores

Horari: De 9 a 12 hores

Ràtio: 1 educadora per cada 8 infants

Ràtio: 1 educadora per cada 8 infants

Inscripcions mínimes : 16 infants

Inscripcions mínimes : 8 infants per setmana

Preu: 75€

Del 16 al 19 de juliol. Preu: 60€
Del 22 al 26 de juliol. Preu: 75€
Del 29 al 31. de juliol. Preu: 45€

Bressol d’estiu

Acollida matinal

Dates: de l 16 al 31 de juliol

Dates: de l 16 al 31 de juliol

Horari: De 9 a 17 hores

Horari: De 8 a 9 hores

Ràtio: 1 educadora per cada 8 infants

Ràtio: 1 educadora per cada 8 infants

Inscripcions mínimes : 16 infants per setmana Inscripcions mínimes : 8 infants per setmana
Del 16 al 19 de juliol. Preu: 120€

Del 16 al 19 de juliol. Preu: 14€

Del 22 al 26 de juliol. Preu: 150€

Del 22 al 26 de juliol. Preu: 17.50€

Del 29 al 31. de juliol. Preu: 90€

Del 29 al 31. de juliol. Preu: 10.5€

En els diferents serveis d’estiu fem servir diferents eines de comunicació. En totes elles es
té cura de la imatge del menor (segons la LOPD), motiu pel que la família és qui autoritza o no
la possibilitat de que el seu/va fill/a aparegui en fotografies i/o vídeos.

Intranet i web d’estiu
www.estiu.fundesplai.org

Xarxes socials

Correu electrònic
eserra@fundesplai.org

