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(actualitzat amb mesures COVID’19)
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Organitza:



El Casal d’estiu

Casal
De 9 a 13 h
De 9 a 15 h (amb dinar)
De 9 a 16:30 h (amb dinar)
Acollida
De 8 a 9 h

Inscripcions per setmanes
Casal d’Estiu del 29/06 al 
31/07/ del 2020 i del 31/08  
al 10/09

ESCOLA ELS PINS (tant per 

els nens/es de Els Pins com

per els de Baloo)

Passeig de la Vall d'Hebron, 

181, 08035 Barcelona

edats De P-3 a 6è

El Casal d'Estiu és una activitat educativa, una experiència social, i un
espai d'aprenentatges i valors. Ofereix als infants i joves la possibilitat
de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual (escola,
barri, població,...). És una època de l'any especial i plena de recursos
amb l'objectiu que els infants i joves assoleixin uns aprenentatges
que els acompanyin en el seu desenvolupament com a persona a
partir de les mateixes activitats i vivències. El casal d'Estiu
proporciona un gran ventall d’activitats de lleure de caire educatiu
amb les que gaudir l’estiu d’una forma divertida i participativa.

Infant i joves

famílies

Educació

Valors

Activitats

Equip educatiu



Estiu 2020. Creem nusos i retrobem-nos
Volem fer-vos partícips i còmplices de l’estiu!.

Fundesplai, sensible a les necessitats i interessos dels infants i joves i per una altra 
banda preocupada per la situació de confinament (por, manca d’activitat social, 
física...) , i per les desigualtats socials i educatives que han patit els infants i joves 
aquests mesos passats entre altres, adapta la proposta de Casals incorporant noves 
propostes de seguretat i higiene, educatives, organitzatives per aconseguir:
• Un estiu inoblidable per infants i joves
• Un estiu més segur
• Un estiu enriquit de valors, de natura i més necessari que mai amb propostes

com:
- Activitats de coneixement del propi grup
- Activitats d’educació emocional
. Activitats d’aprenentatge Servei (servei a la comunitat)
- Activitats de coneixement de l’entorn
- Activitats a l’aire lliure i en contacte amb la natura
- Activitat física i d’expressió corporal
- Activitats amb centres d’interès vinculats a la cura de les persones,
- del medi ambient, etc.
- Activitats i tallers de la mà d’especialistes i entitats en diferents

temàtiques
- Intercanvis virtuals entre casals



10 infants/

1 monitor/a

Mesures de seguretat i higiene

Consideracions 
prèvies

En cap cas es podrà 
participar a les 

activitats si es tenen 
símptomes de COVI-

19 o s’ha estat en 
contacte amb 

persones afectades 
els darrers 14 dies

Els grups s’organitzen amb 10 infants i un monitor/a. Han de ser infants del mateix territori sanitari

En el casal hi haurà la figura del responsable de seguretat i higiene que vetllarà pel compliment d’aquestes

En relació a la distància recomanada de 2 metres, les autoritats sanitàries diuen que

“aquests dos metres són especialment importants en els espais tancats, que requeriran ventilació”. en espais oberts i 

degut a les pròpies activitats que es duen a terme, es recomana afavorir la distància i reforçar els hàbits higiènics, fent 

especial atenció a l’estat emocional i la salut dels infants i joves.

El Casal disposarà i farà complir el protocol aprovat per PROCICAT.

Quan un monitor s’hagi d’apropar a un infant, (cures, canviar roba ..) anirà amb l’equip de protecció (mascareta)

En cas que durant el casal un infant participant doni positiu en COVID19 es seguirà el protocol de les autoritats 

sanitàries vigent en aquell moment.

Fundesplai ha participat en els grups de treball que va crear la direcció General de Joventut i que estan en tràmit de ser 

aprovats per PROCICAT. 

Les mesures aquí descrites són provisionals fins la publicació DEL PROTOCOL DE MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE 

APROVAT PER PROCITAT

L’activitat és podrà iniciar quan la població estigui en FASE 3 de desconfinament



10 infants/

1 monitor/a

Mesures de seguretat i higiene

Entrada i 
sortida del 

casal

Entrada i sortida esglaonada per unitats de 10 infants. Informarem a les famílies de com es farà

Els infants formaran part d’una família de 3 unitats distingida amb un color.

Registre diari de la temperatura dels infants i de l’equip.

Cada cop que una unitat surti o entri a l’escola, passa pel procediment de desinfecció.

S’evitarà l’entrada i sortida de famílies a l’escola

Espais S’establiran punts d’higiene amb gel hidroalcohòlic.

En els lavabos, piques d’aules... es disposarà de sabó i paper de mans.

Es distribuirà l’escola en espais concrets per a cada unitat (aules, patis, espais comuns...).

Es necessari disposar d’aules i patis adient al nombre de participants i a la distribució en grups de 10.

S’airejaran els espais mínim tres cops al dia i es desinfectaran periòdicament.

Accés als espais naturals i parcs urbans propers. Moltes activitats es realitzaran a l’exterior.

Hi haurà un Planning d’horaris amb els espais que utilitza cada grup en cada moment i després de cada ús es 

procedirà a la neteja de l’espai i dels materials.



10 infants/

1 monitor/a

Mesures de seguretat i higiene

En relació a 
les famílies

• Ampliació de la fitxa de salut que cal emplenar a la WEB, a través de la Intranet.
• Cartilla de Vacunacions obligatòria
• Declaració responsable que acrediti l’estat de salut del participant; a la Intranet..
• Enviament per mail de l’horari i lloc d’entrada i color identificatiu del seu fill/a
• Entrades per  portes diferents segons els grups d’edat (sempre que sigui possible)
• Els avisos generals del coordinador/a  a totes les famílies es farà de telegram/email. Les notes d’entrada de la família 

cap al coordinació per qüestions pràctiques del dia o informacions es faran a través de WhatsApp. Si fos necessari i a 
petició de la família es donarien entrevistes individuals.

• Si es requereix, es podrà concretar una hora de reunió amb la coordinadora.
• Es recomana que els infants es dutxin i es canviïn de roba a l’arribar del Casal.

Equips de 
monitors/es

1 persona responsable de prevenció i higiene específicament formada per la Direcció General de Joventut.

1 monitor cada 10 infants (s’elimina l’ampliació de 4 infants per monitor prevista en el Decret).

L’equip es formarà en: l’aplicació del protocol de seguretat i higiene i en educació emocional.

Disposarà de recursos d’activitats pensades per a dur a terme en grups de 10 infants i mantenint les distàncies.

La coordinació disposarà del dossier de coordinadora i una guia específica dels protocols i plans d’actuació específics 

per aquest estiu.

Formació de coordinació i monitoratge en educació emocional i protocols sanitaris



10 infants/

1 monitor/a

Mesures de seguretat i higiene

Sortides S’incorporà la sortida als parcs urbans i entorn proper com a pràctica habitual per a dur a terme les activitats.
S’inclouen activitats d’investigació, experimentació i observació del medi natural per a totes les edats.
En el cas de sortida amb autocar (si és possible), l’excursió serà a un espai natural: mar o muntanya activitats 
vinculades al medi natural.
En el cas de sortides amb autocar (no totes les proposades en un principi donat que no es pot garantir totes les 
setmanes), es contractarà un autocar per un màxim de 30 infants/joves. 
Els infants i l’equip hauran de portar mascareta i seure intercaladament.
NO utilitzarem transport públic. 

Menjador Els infants poden participant en les tasques de parar i desparar estris a través d’un responsable.

El menjar el servirà l’equip de monitors/es.

A les taules, seuran en diagonal per mantenir els espais de seguretat.

Desinfecció del menjador diari, i desprès de cada torn, així com dels espais comuns.

Neteja i 
higiene 
general

Diàriament es farà neteja amb desinfectant dels diferents espais utilitzats pels infants/joves 
Es revisarà cada dia que als wc hi hagi sabó, solució hidroalcohòlica de mans i paper per eixugar se les mans.
Tots els materials utilitzats i els espais es desinfectaran després del seu ús.
Si alguna persona ha d’entrar a l’escola (càtering, talleristes...) hauran de passar pel procés de desinfecció i venir amb 
mascareta (que no es podran treure durant l’estada a l’escola) i entraran per la porta específica destinada a tal efecte.



10 infants/

1 monitor/a

Mesures de seguretat i higiene

Material a 
portar pels 

infants
Es faran jocs i 

activitats d’aigua a 
l’escola (de 

moment no es 
contenplen
sortides a la 

piscina)

De bany:

banyador, tovallola,  (cal rentar cada dia a una temperatura de 60

graus)

crema de sol 

Material de prevenció: 

Mascareta reutilitzable (caldrà desinfectar diàriament)

Xancletes per ús exclusiu als espais interiors (es durà el primer dia i es 

mantindran a l’escola fins el darrer dia en que l’infant participi)

Cantimplora

Material d’activitats: es recomana que cada infant porti un estoig amb tisores, 

colors, llapis, cola,... 

*Tot aquest material serà d´ús exclusiu per a cada infant. La roba i sabatilles ha de 

venir en bossa de plàstic tancada



Orientacions educatives i pedagògiques

Aquestes 
orientacions 
s’entrellacen 
amb el centre 
d’interès previst 
i enriqueixen les 
programacions 
donant així 
resposta a la 
situació actual.

Més 
aprenentatge

• Mobilitzar 
aprenentatges, 
destreses i 
valors des 
d’una mirada 
holística.

• Impuls de les 7 
competències 
bàsiques de 
l’educació en el 
lleure

Més hàbits 
d’higiene

• Crear noves 
rutines 

• Activitats 
d’hàbits 
d’higiene 
personal.

• Adequar els 
espais als petits 
grups

Més 
acompanyament 

• Activitats pe a 
la regulació i la 
competència 
social i 
emocional.

• Espais de 
conversa i 
escolta activa 

• Formen part de 
la programació 

• Calaix de 
recursos i 
activitats per a 
qualsevol 
moment

Més natura

• Sortides per 
l’entorn

• Ciència 
ciutadana

• Jocs i gimcanes 
a l’aire lliure

• Activitats de 
descobriment, 
investigació i 
experimentació 
en els parcs 
urbans i en 
entorns propers

Més solidaritat

• Propostes de 
millora de 
l’entorn proper

• Projectes de 
cartes als 
infants de 
Lesbos



Orientacions educatives i pedagògiques



Horari base
8.00-9.00 Acollida matinal (Opcional)

9.00-9.20h Benvinguda dels infants i joves

9.20-10.30h Activitat del matí

10.30-11.00h Esmorzar (portar esmorzar saludable de casa)

11.00-12.00 Activitat del matí

12.00-12.45 Remullada

12.45-13.00 Valoració i Espai de conversa i escolta (Comiat)

13.00-15.00
Menjador (cuina in situ) 

/Descans/Racons/Cançons (Comiat)

15.00-16.15 Activitat de tarda

16.15-16.30 Valoració, recollida i comiat



Eix Animació: El viatge al·lucinant de 
les Etes

Grups de : 

P-3 a 1r

Les Etes i la Bolboreta passegen pel barri i se n’adonen de la gran diversitat

cultural i de situacions familiars. Cada cosa que veuen les transporta a una

cultura diferent, pròpia de diversos llocs d’arreu del món! Amb elles

viatjarem per diferents barris i així descobrirem quines són les tradicions i

les maneres de fer d’aquests grups culturals i el motiu del perquè es

desplacen les persones..

Cada setmana tindrà un eix d’activitats específic i un gran repte

a aconseguir entre tots i totes.

D’aquesta manera fem possible que tots els nens/es visquin una història

complerta independentment de les setmanes que s’inscriguin.

https://youtu.be/WlzeNwfWBvc


Programació petits (exemple 29 JUNY-3 JULIOL) A LA KALLE NO LI AGRADEN ELS CANVIS 

Grup infantil: de P3 a 1r 

Horari base Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3

9: 00 a 9:15 Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia!

9:30 a 10:00

JOCS TRENCA VERGONYES         

SALVA VIDES

JOCS TRENCA VERGONYES         

EL MIRALL

JOCS TRENCA VERGONYES         

L'ALTRE MEITAT

JOCS TRENCA VERGONYES         

HI HAVIA UNA VEGADA…

JOCS TRENCA VERGONYES         

IGUALS  I DIFERENTS

10:00 a 11:00

ACTIVITAT C.I      

PRESENTACIÓ DE LA 

PAPALLONA DE LA 

SETMANA                         

Activitats  

amb 

profesional 

extern

 REPTE                                      

EL RACÓ DE LA FELICITAT                        

EXPERIMENTS                    

Arc de Sant Martí de 

Caramel

SORTIDA PER L'ENTORN

11:00 a 11:30 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar

11:30 a 12:45

MOU-TE                         

CURSA D'OBSTACLES                             

___                         

REMULLADA

JOCS TRADICIONALS        

XERRANCA                             

___                                                                                   

REMULLADA

JOCS COOPERATIUS            

TRENCA CLOSQUES 

VIATGE DE LES ETES          

___                             

REMULLADA

ART ATTACK                         

____                      

REMULLADA

SORTIDA PER L'ENTORN

12:45 a 13:00 Valoració i comiat Valoració i comiat Valoració i comiat Valoració i comiat Valoració i comiat

13:00 a14:30 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar

14:30 a 15:00

RACONS RACONS RACONS RACONS RACONS / DIARI 

SETMANAL

* Les activitats amb 
professionals extern
podran variar de dies. 
Algunes activitats
podran canviar d’ordre
i/o de dia.



Eix animació: La recerca de fórmula màgica 
de la diversitat 

Grups de 2n a 6è

La Farkli arriba a la terra amb la seva nau espacial i aterra al Casal d’Estiu.
Ens explica que prové del planeta Odiosis, un planeta on totes les persones
són iguals, porten els mateix pentinat, la mateixa roba, parlen de la mateixa
forma i tenen els mateixos raonaments i idees.

La Farkli estudiava el procés d’uniformitat del seu planeta i va trobar un text
antic on parlava de la diversitat cultural, que existien diferents pobles i
cultures, que hi havia diferents maneres de fer les coses! Existia una fórmula
màgica de la diversitat! I ella està decidida a trobar-la per portar-la a Odiosis.

La seva recerca de la fórmula màgica l’ha portada fins aquí, concretament al
nostre casal. Els infants juntament amb l’equip de monitors i monitores
hauran d’ajudar-la a aconseguir el seu objectiu superant els reptes
setmanals.



Grup de grans: de 2n a 6è

Programació grans (exemple 29 JUNY-3 JULIOL): Esport i Natura: “TERRA”

Horari base Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3 

9.00-9.15 h 
 
 

Benvinguda 
 
 

Benvinguda 
 

Benvinguda 
 

Benvinguda 
 

Benvinguda 
 

9.15-10.30 h Presentació Centre 
d’interès 

 
“Cinc elements e la 

Terra” 
 
 

Jocs de coneixença 
 

 
 

Invercanvi Virtual amb 
casal Bogatell: 

 
Costums de diferents 

cultures  
 

(Realitzem projecte ) 

Sortida entorn proper 
 
 
 
 
 

Gimkana fotogràfica 
 
 

Senyals de la diferents 
cultures 

  

Repte 
 

The Mannequin 
Challenge cultures 

 
 

Gravació d’un vídeo 
posant la música per 

reptar al casal Bogatell 

Sortida entorn poper 
 

Taller de Land-Art 
 

(Creem art amb coses 
que trobem i netegem) 

 
   

10.30-11.00 h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

 
11.00-12.00 h 

 

 
Acroesport 

 

 
Zumba 

 
Parkour 

 
Tik tok esportiu 

12.00-12.45 h Remullada  
 
 

Remullada  Remullada  Remullada  

12.45-13.00 h Valoració i comiat Valoració i comiat Valoració i comiat Valoració i comiat Valoració i comiat 

13.00-14.30 h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

 
14.30-15.00 h 

 

Espai Chill Out Espai Chill Out Espai Chill Out Espai Chill Out Espai Chill Out 

 

*Algunes activitats
podran canviar
d’ordre i/o de dia.



Quotes 

Descomptes per setmanes: -5€/setmana, a 

partir de la tercera setmana d’inscripció 

(tercera inclosa) Descompte del -3€ per 

setmana per germans (el descompte s’aplica al 

2n o 3r germà inscrit) 

Serveis esporàdics 

Horaris Quotes setmana de 5 dies

Casal de matí de 9 a 13h 61,50€    (49,20€ setmana del 7 de 

setembre)

Casal de matí més menjador de 9 a 15h 108,50€ (86,80€ la setmana del 22 de juny

i del 7 de setembre)

Casal de tot el dia de 9 a 16.30h 124,00€ (99,20€ la setmana del 22 de juny i 

del 7 de setembre)

Acollida matí de 8 a 9h 15€ (12,80€ (99,20€ setmana del 7 de 

setembre)

Horaris Quotes dia/nen/a

Menjador fins a les 15h 9,5 €

Menjador fins a les 16.30h (si la teva inscripció és fins les 13h) 12,5 € 

Tarda fins a les 16.30h (si la teva inscripció és fins les 15h) 3,10€

Acollida de matí de 8 a 9h 3.50 €



• Del 25 d’abril al 19 de maig: AMB opció sol·licitud d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament de Barcelona

• Del 25 d’abril al 31 de maig: SENSE opció d’ajuts econòmics de l’ Ajuntament 
de Barcelona – TERMINI FINALITZAT

A través de http://estiu.fundesplai.org puc fer:

1. Tramitar la inscripció online del casal.

2. Consultar la informació referent a les característiques i continguts

Inscripcions 

Tanmateix, aquest web disposa d'una intranet disponible a les famílies 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

http://estiu.fundesplai.org

http://estiu.fundesplai.org/
http://estiu.fundesplai.org/


• Sol·licituds de beca de l’Ajuntament de Barcelona (del 25 d’abril al 19 de
maig)

Per poder tramitar l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona:

1. Cal fer la inscripció a través de la web de Fundesplai:

http://estiu.fundesplai.org

2. Trobareu l’enllaç que us derivarà a la web de l’Ajuntament de Barcelona

per fer la sol·licitud de la beca de l’Ajuntament de Barcelona:

www.campanyavacancesbcn.cat

Novetats!!! BECA PEL CASAL 

http://estiu.fundesplai.org/
http://www.campanyavacancesbcn.cat/


3. En aquest web, heu de triar l’opció desitjada i heu de clicar el check
corresponent autoritzant el tractament de les seves dades i ens arribaran a
nosaltres.

4. Per raons de limitació lingüístiques i/o digitals, Fundesplai proporcionarà
un número de telèfon mòbil a la ciutadania per tal de poder omplir el seu full
de sol·licitud des d’un ordinador de l’entitat.

Telèfon mòbil: 672 29 70 83 (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14h i
dimarts i dijous de 15 a 18h)

Novetats!!! BECA PEL CASAL 

Al full de sol·licitud trobareu:

Nom sentit: aquest camp s’ ha inclòs per respectar la especificitat de part de

la nostra població segons siguin persones transsexuals, transgèneres, i/o

intersexuals.

I número d’identificador escolar (idalu): l’ idalu és un codi numèric de 20

dígits i surt de l’ expedient acadèmic de l’infant matriculat al primer curs de

primària (6 anys). Tot infant escolaritzat té el seu idalu.

Cal clicar el botó d’enviar.

CODI CASAL:  
0701 33CASO1



• Sol·licituds Monitors/es de suport (del 25 d’abril al 22 de maig) – TERMINI
FINALITZAT

Els infants de 6 a 18 anys, poden demanar el monitor/a de suport fent la sol·licitud i
adjuntant el certificat .

S’acceptaran sol·licituds d’infants de 3 a 6 anys que no tinguin el certificat de
discapacitat, sempre i quan vagin acompanyades d'un dels següents documents:

- Dictamen de Necessitats educatives especials de l’Equip d’Assessorament
Psicopedagògic (EAP). No es tindrà en compte aquest Dictamen quan només
prevegi necessitats socials.

- Informe ACTUALITZAT dels Centres d'Atenció Precoç (CDIAP’s/EIPI’s), del Centre de
Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o de l'Equip de valoració de les Escoles
Bressol Municipals (EANE).

S’inclouran en aquesta opció aquells infants que facin els 6 anys abans del desembre
del 2020.

La presentació del dictamen de l’EAP o assimilats no suposarà automàticament una
resolució positiva de la sol·licitud.

Novetats!!! MONITORS/ES SUPORT 

Monitors/es de suport



En qualsevol activitat, l’edat màxima del participant, en el cas dels infants o
joves que tenen discapacitat, podrà ser 2 anys superior a l’edat estipulada.

La família haurà de contactar amb Fundesplai a través del correu electrònic:
mlluveras@fundesplai.org per tal de posar en coneixement la necessitat del
monitor/a de suport.

Fundesplai és la responsable de presentar la sol·licitud i la documentació
requerida.

La sol·licitud de monitor/a de suport l'omple i presenta l'entitat, no la família
de l'infant. La família només ofereix les dades necessàries i signa
l'autorització, per fer les coordinacions necessàries per la valoració de la
necessitat de suport.

La família haurà de signar a mà la part del formulari que ha d’omplir i fer
arribar aquesta informació a l’entitat escanejada o fotografiada.

L’entitat haurà d’escanejar el document omplert i enviar-lo al districte
pertinent.

Es preveu un atorgament màxim de 4 torns segons pressupost de
l’Ajuntament de Barcelona.

Novetats!!! MONITORS/ES SUPORT 

Monitors/es de suport



BEQUES FUNDESPLAI

Accés per a totes les famílies que ho necessitin a beques de

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

per a tothom”, a través de la web estiu.fundesplai.org

Els requisits per poder sol·licitar la beca són:

- NOVETAT!! Pare o mare en situació d’atur, ERTO o

autònoms amb disminució d'ingressos documentat

- No tenir una altra beca que suposi ja el cost total de

l’activitat

- Aportar la documentació justificativa que Fundesplai

sol·liciti

https://estiu.fundesplai.org/pagines/campanya-de-beques


A través de http://estiu.fundesplai.org , entrant a la INTRANET amb el teu usuari i contrasenya (que 
et donaran amb la inscripció) tindràs:

Canals de comunicació amb les famílies 

Previ al casal i 
virtualment

Durant el casal
Presencialment

Durant el casal
Virtualment

Enviament de consignes 
de seguretat i higiene

Confirmació hora entrada
Confirmació del grup

Enviament programació
Canal de telegram per 

grups i mail

Intercanvi d’informació amb 
les famílies, respectant les 

entrades i sortides dels grups
Entrevistes, si s’escau

Taulell d’anuncis a la porta

Enviament per 
mail/telegram

programacions i notes 
informatives

Publicació fotografies en 
l’apartat web

Enviament enquestes
Per xarxes socials

http://estiu.fundesplai.org/


* IMPORTANT!!!
*Les característiques del Casal d’Estiu es poden veure afectades en funció de les informacions que anem

rebent per part del Departament de Salut Pública degut a la situació actual. Us anirem informant davant

de qualsevol novetat.

Seguiu les novetats de Fundesplai a:

Si teniu dubtes, us podeu posar en contacte amb Mercè Lluveras, a: 
mlluveras@fundesplai.org

Estem 
connectades!!!

https://www.facebook.com/Fundesplai/
https://twitter.com/fundesplai
https://www.instagram.com/fundesplai/


Entitat promotoraOrganitza

* MOLTES GRÀCIES I BON ESTIU *


