Curs 2019-2020

Fundesplai
La Fundació Catalana de l’Esplai-Fundesplai és una entitat
sense afany de lucre que té per missió educar els infants i
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.
Desenvolupem un ampli ventall de programes, campanyes i
activitats a favor dels infants, els joves, les famílies i les entitats.
Des del paradigma constructivista, pretenem treballar el ser,
el saber i el saber fer dels infants per tal de complementar el
seu desenvolupament integral. Partim dels seus interessos
i capacitats per tal de garantir una programació d’activitats
adaptada a les diferents edats i característiques individuals
i col•lectives, vetllant en tot moment per un aprenentatge
significatiu i vivencial.
Els nostres programes d’activitats interdisciplinaris giren al
voltant de valors i actituds com la cooperació, el treball en
equip, l’esperit crític, la iniciativa i, sobretot, la felicitat dels
infants.

LES COLÒNIES 24h:

► Equip educatiu titulat.
► Servei d'autocar (opcional).
► Reunions amb les famílies.
► Gestió de les inscripcions (web).
► Gestió dels pagaments (opcional).
► Seguiment i acompanyament en el procés d'organització.

PER QUÈ VENIR DE COLÒNIES AMB NOSALTRES?

► Perquè som sostenibles i tenim respecte pel medi ambient.
► Perquè fem colònies sense barreres. Tenim cases completament adaptades.
► Perquè fem programes d’equitat i igualtat d’oportunitats.
► Perquè integrem les colònies en el model d’escola català.
► Perquè disposem de segells de qualitat ambiental i alimentària.
► Perquè les nostres activitats son vivencials, significatives i integrades en l’entorn.
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Les estades d'educació ambiental tenen l’objectiu
principal de transmetre als infants l’estima per
la natura i l'entorn natural que ens envolta. Els
permetrà conèixer i aprofundir en la bio diversitat
en un entorn privilegiat.

* Totes les activitats es poden fer en anglès
* Les activitats variaran en funció de l'edat dels alumnes,
les característiques de la zona i de l'equipament

 El Rei dels Ocells
 Els animals de prat
 Sortida de descoberta
 Macroinvertebrats a la riera
 Anàlisi del riu
 Gimcana ambiental
 Jocs de simulació ambiental
 Gestió forestal
 El cel de la nit

Les estades d’aventura us permeten de viure
experiències inoblidables duent a terme diversos
esports en un entorn natural i en consonància amb el
bosc i el respecte cap als seus ecosistemes. Permetrà
als infants de gaudir de nous reptes i emocions.

 Bosc vertical
 Cursa d’orientació
 Rocòdrom
 Tir amb arc
 Caiac
 Sortida en BBT
 Jocs cooperatius
 Gimcanes
 Esports d'equip
 Olimpíades
 Excursions

Aventura i l
leure

* Totes les activitats es poden fer en anglès
* Les activitats variaran en funció de l'edat dels alumnes,
les característiques de la zona i de l'equipament

Educació ambiental:
 El Rei dels Ocells
 Els animals de prat
 Macroinvertebrats a la riera
 Gestió forestal
 Joc de la contaminació
 Anàlisi de riu

Cultura i història:

 Jocs tradicionals
 Jocs del món
 El joc dels bandolers
 Visita al castell
 Un món de llegendes

Fes el teu programa
L'opció "fes el teu programa" permet d'oferir un programa
flexible i que s'adapti a les necesitats de cada grup, responent a la
voluntat de treballar diverses competències des del punt de vista
de les intel·ligències múltiples. D'aquesta manera, podreu escollir
entre aquelles activitats que més un agradin i que complementin
allò que treballeu a l'escola durant el curs.

Descoberta de l'entorn:
 Sortida de descoberta
 El cel de la nit
 Sortida en BBT

Aventura i lleure:
Ciència i enginy:
 Petits científics
 L'aigua i el vent
 Ciència per a principiants
 Llancem un coet
 Realitat augmentada

 Bosc vertical
 Cursa d’orientació
 Rocòdrom
 Tir amb arc
 Caiac

Arts escèniques:
 Un món d'habilitats
 Expressa't
 MacroParty
 Descobrim el nostre jo
 Taller de circ

* Totes les activitats es poden fer en anglès
* Les activitats variaran en funció de l'edat dels alumnes,
les característiques de la zona i de l'equipament

POSEU-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES I
DEMANEU PRESSUPOST PERSONALITZAT

cases.fundesplai.org/serveis/colonies-i-campaments-ampa

