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Fundesplai 

Fundesplai és la marca amb què es presenta la Fundació Catalana de l’Esplai i les 

entitats que aplega. Es tracta d’una iniciativa sense afany de lucre que treballa a fa-

vor dels infants, els joves, les famílies i el Tercer Sector, des dels àmbits educatiu, 

social i mediambiental.  Fundesplai, té per missió: “educar els infants i els joves en el 

l leure 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 va-

lors 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.  

Fel icitat: Cerquem la formació de persones que aspirin a una vida feliç que es fona-

menti en l’autoconfiança i en l’obertura a l’altre, en l’honestedat, la generosi-

tat, l’expressió dels sentiments i el compromís amb la comunitat.  



 El Departament de Petita Infància promou, impulsa i gestiona serveis i programes adre-

çats a famílies, infants de 0 a 6 anys i professionals.  

Actualment donem suport a 60 projectes de Petita Infància. El departament disposa de 

personal tècnic que fa el seguiment pedagògic de l’activitat i de la gestió de tots els seus 

àmbits.  Mes enllà d’oferir un servei com a resposta d’una necessitat social, la nostra vo-

luntat educativa és participar com un actiu més del projecte educatiu del centre on es 

desenvolupen els programes. Amb un compromís de coresponsabilitat i suport entre 

tots el agents que intervenen en la comunitat educativa: famílies, equip educatiu i ad-

ministració.   

 Gestió integral d'escoles bressol 

 Suport educatiu a les escoles Bressol 

 Bressols d’estiu 

 Espais familiars 

 Espais de joc 

 Activitats en familia 

 Formació i xerrades per a famílies i per a professionals  

 

El departament de Petita Infància 



Els nostres principis pedagògics 

Situar a l’infant i les seves necessitats al 

centre de l’acció 

Afavorir el joc lliure com a base fona-

mental de l’aprenentatge 

Possibilitar un desenvolupament in-

tegral de l’infant 

Entendre l’escola com una Escola activa i participativa en la que el motor és 

tota la Comunitat educativa 

Fomentar la llibertat de moviment i la conquesta de l ’autonomia  

Oferir uns espais  acollidors, materials naturals i de qualitat que 

possibilitin aprenentatges significatius 

Potenciar els espais exteriors i l’activitat a l’aire lliure 

Atendre la diversitat  acollint les diferències individuals  

Potenciar espais de socialització per als infants i les famílies 

Laïcitat i coeducació, un ideari basat en el respecte. 

Treballar en coordinació amb les famílies, l’escola, les administracions i les 

professionals de la xarxa municipal. 

Facilitar la conciliació i donar resposta a les necessitats familiars  

Oferir projectes innovadors, flexibles i creatius 

Acompanyar els equips de professionals, fomentant el treball en equip a 

partir de reunions i formació 

 



Nusosip 
És una proposta educativa entorn la ciutadania global, les migracions i el refugi per-

què els infants i joves reconeguin els Drets Humans i la diversitat com a valors indis-

pensables per a la convivència i la sostenibilitat al nostre món.   

El objectius  

 Acompanyar en l’educació dels infants, des de la seva participació activa, per 

desenvolupar consciència de ciutadania global, entesa com el conjunt d’acti-

tuds, valors i comportaments dirigits a aconseguir un món més sostenible i 

fraternal on es respectin els Drets Humans de totes les persones.  

 Aportar elements de reflexió crítica sobre el fet migratori i el refugi.  

 Promoure actuacions a favor de la sostenibilitat del planeta.  



Com ho farem?i 

Amb els més petits  ens plantegem treballar l’eix de la Convivència a partir del 

concepte de la IDENTITAT.  

En aquesta etapa els infants passen per una fase de descobriment i exploració del 

propi cos. A partir de les actituds, del llenguatge i del tracte que reben de la fami-

lia, de l'escola, i l’entorn més proper, els infants comencen a assolir la seva identi-

tat ( el nom, el gènere, l’orígen…). 

És per tot això que proposem una sèrie de materials i recursos per oferir als in-

fants per poder gaudir de l’estiu tot treballant els valors que ens plantegem. 

 Contes: M’agrada com sóc, l’Elmer, Nusos, La Laila... 

 Materials: miralls, material d’experimentació, de joc simbòlic... 

 Activitats a l’aire lliure: aigua, sorra, jocs motrius... 

 Propostes musicals i artístiques... 



Els serveis d’estiu 
La Bressol d’estiu  es desenvolupa en el context de l’Escola Bressol i l’equip educatiu 

du a terme el projecte. 

La Bressol d’estiu de matí: servei educatiu matinal d’estiu que dóna continuïtat al 

projecte de l’escola posant l’èmfasi en el joc, l’aigua i el gaudi dels infants.  

La Bressol d’estiu: servei educatiu d’estiu que dóna continuïtat al projecte de l’escola 

posant l’èmfasi en el joc, l’aigua i el gaudi dels infants. Aquest servei inclou el dinar i el 

descans.  

L’acollida matinal: servei educatiu al matí que dona resposta a aquelles famílies que 

necessiten portar als seus fills i filles abans a l’escola, s’inclou l’esmorzar. 

El servei de menjador: Els menús elaborats a cuina prenen com a referent la dieta me-

diterrània i es basen en aliments de temporada. S’atenen les necessitats alimentàries 

dels infants relacionades amb al·lèrgies i intoleràncies, previ informe mèdic. Oferim 

arròs, pasta i llegums ecològics i verdures i hortalisses de proximitat. 

El servei es realitza a la Cuina de l’escola  i els menús són elaborats per l’equip de dieti-

tes de Fundesplai. 

Tots els serveis d’estiu els gestionem des de Fundesplai conjuntament amb l’AFA o l’A-

juntament. 

 

 



Un dia a l’escola 
 

Les propostes i els horaris proposats seran  flexibles i s’adaptaran a les característiques 

i necessitats de cada grup d’infants.  A continuación us oferim un horari orientatiu. 

HORARI BASE ACTIVITATS 

8.00 a 9.00 Servei d’acollida 

9.00 a 10:30 Benvinguda i rebuda dels infants i les famílies 
Joc lliure 

10.30 a 11.30 Proposta educativa /Sortida al Jardí 

11.30 a 13.00 Hàbits d’higiene i d’alimentació 

13.00 a 15.00 Descans 

15.00 a 17.00 Hàbits d’autonomia i d’higiene 
Berenar i racons de joc 
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 Direc-

tor/a de Lleure, en funció dels infants inscrits). 

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 de l’escola i d’altres professionals conformen l’equip de la bressol d’estiu. Les educa-

dores acompanyen als infants i a les famílies en el dia a dia de l’escola i elaboren la proposta 

educativa. 

 
 
 

La coordinació de la Bressol d ’estiu  

L ’equip d ’educadors/es 



 

Fundesplai disposa d’una Tècnica del Departament de Petita infància que fa el seguiment de 

les Bressols d’estiu a cada territori. 

L’entitat disposa d’una estructura interna que assegura i garanteix el bon desenvolupament  

de tots els serveis. Els diferents departaments tranversals són:  

  

 

La tècnica de seguiment de Petita infància 



Beques i ajuts 
La campanya “Encerta l’Estiu – Un estiu per a tothom!” s’im-

pulsa des de Fundesplai, és una campanya que aposta fermament 

per garantir: 

L’Equitat: L’estiu ha de ser inclusiu, un moment educatiu i de lleure al qual 

han de poder accedir tots els infants i les famílies.  

La 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’activi-

tats 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 activi-



 

Inscripcions 
El procés d’inscripció es realitza via web. És l’eina fonamental mitjançant la qual les famíli-

poden: 

1. Tramitar la inscripció online  a les diferents activitats 

2. Consultar la informació referent a les característiques i continguts  de cada bressol d’estiu 

Tanmateix, aquest web disposa d’una intranet disponible a les famílies ( amb contrase-

nya 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.  



Serveis inclosos 

Accés per a totes les famílies que ho necessitin a ajuts de Fundesplai dins del projecte 

“Un estiu per a tothom” 

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 tècnic i pedagògic del servei  

Programació, real ització i valoració de les activitats 

Cobertura de substitucions de l’equip 

Gestió dels  procediments i tràmits necessaris amb les administracions  

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 

Presentació proposta dels Serveis d’estiu 

Sondeig participants a cada escola  

Reunió de coordinació  amb l’AFA/Ajuntament  

Fundesplai organitza i gestiona conjuntament amb l ’AFA/ajuntament tots els serveis 
d’estiu. 
 

Inici inscripcions ONLINE i Beques Fundesplai 

 

Tancament inscripcions 

Reunió amb famílies ( presentació equip educatiu, material ne-

cessari…) 

Inici dels Serveis  

Enquesta valoració famílies 



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. 
 
 

 

Correu electrònic 
mcanadas@fundesplai.org 

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

Xarxes socials 


