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de Fundesplai 

  



La Fundació Catalana de l'Esplai, té per missió: “educar els infants i els joves 

en el lleure i promoure el desenvolupament associatiu, amb voluntat 

transformadora i d'inclusió social”, i agrupa les entitats següents: 

 

• Associació Catalana de Cases de Colònies 

•Centre d'Estudis de l’Esplai - Suport Associatiu 

• Federació Catalana de l'Esplai: agrupa més de 60 esplais d’arreu de Catalunya. 

• Fundación Esplai 

 

La missió de FCE es concreta en la prestació de serveis i programes 

educatius integrals a les escoles, la gestió d'equipaments i programes 

d'educació ambiental, cursos de formació i serveis de gestió per al món associatiu i 

projectes per la inclusió digital. Integra també l'acció d'una Federació i dels seus 60 

centres d'esplai. 

 

La proposta global de serveis de lleure de la FCE es caracteritza per: 

• Una voluntat educativa. 

• Una aposta per la qualitat del servei. 

• Un compromís per la coresponsabilitat. 

• Una opció per la inclusió i la transformació social. 

1. La Fundació Catalana de l’Esplai 



raons  
per anar de 

colònies 

5 

1. Perquè fomenten l'autonomia personal, l'autoconeixement i la 
manifestació de tots els vessants de la personalitat dels infants. 

 
2.   Perquè donen a conèixer els valors del territori, promovent la identitat 
cultural dels infants. 
 
3.   Perquè són una eina educativa per promoure la curiositat innata dels infants 
i la descoberta de la natura. 
 
4.   Perquè afavoreixen la cohesió del grup i el treball cooperatiu dels infants 
 
5.  Perquè és una experiència única, emocionant i extraordinàriament 
significativa en el desenvolupament dels infants. 

Des de Fundesplai ens plantegem un objectiu prioritari per a qualsevol 
intervenció educativa: ajudar a desenvolupar l’infant a nivell bio-psico-social 
educant des de les capacitats i interessos dels infants i assegurant un bon nivell 
de qualitat pedagògica. 
 
A partir d’una proposta d’activitats diverses, adaptades a les diferents edats dels 
infants i utilitzant una metodologia participativa i vivencial treballem per assolir 
un bon nivell de qualitat pedagògica i sobretot intentem generar canvis positius 
en els infants a partir de  treballar valors cooperatius, solidaris i de 
coresponsabilitat social. 
 
Les colònies i els campaments són les activitats més complertes que permeten 
treballar valors i habilitats per la vida amb infants i joves. Les 5 raons més 
importants per anar de colònies o campaments són: 
 
 



2. Metodologia 

1a reunió amb tots els nens i nenes participants: 

 
 - pensar quin centre d’interès ens agradaria. 
  proposem: 
   * Aventures a la serra de Busa 
   * La història de Tatanka Yotanka 
   * Descobrim el misteri del Joan Casamitjana 
   * altra proposta feta pels nens i nenes 
 
 - veure quines possibilitats ens dóna l’entorn 
   * pista de bàsquet i futbol 
   * prats d’herba 
   * bosc per fer cabanes 
   * piscina 
   *... 
 
 - fer propostes d’activitats que ens agradaria fer 
   * jocs, gimcanes i  curses d’orientació 
   * tallers 
   * tir amb arc, tirolines, rocòdrom 
   * excursions (diverses propostes) 
   * ... 

 

Des de Fundesplai fomentem la participació dels infants i joves, creiem amb les seves 
possibilitats i les seves opinions, per aquest motiu coorresponsabilitzem als infants i 
joves des de el primer moments en l’organització de les colònies o campaments. 

 
COM HO FEM? 

Organitzem dues reunions de treball amb els infant i joves prèvies per tal d’organitzar 
les activitats i la vida de la colònia o campament. En aquestes reunions l’opinió dels 
infants és el més important, és aquí on ells podem decidir i proposar quines activitats 
volen fer, com es volen organitzar... 



2a reunió:  
 - fer la temporalització de la setmana 

 - crear grups de servei 
 - pensar el material o activitats  que ens agradaria tenir per les 
 estones de lleure 
 - pensar que ens cal ficar dins de la motxilla 

 

Com ens organitzem. Els grups de servei 

Dintre de les colònies i campaments donem molta importància als grups de servei 
donat que són fonamentals per ’aprenentatge de la vida quotidiana i l’organització 
d’aquestes 
 
COLÒNIES: 
- Para i desparar taula 
- Neteja d’habitacions 
- Neteja de lavabos 
- Manteniment dels voltants de la casa 

 

CAMPAMENTS: 
- Repàs de les tendes 
- Neteja de lavabos 
- Intendència 
- Manteniment dels voltants del campament 
 
 
Els serveis es realitzen sota la supervisió d’un/a monitor/a, i seguint una taula 
organitzativa de serveis i grups preparada amb anterioritat. 



HORARI BASE 
Un dia a les colònies o al campament 

8.00 h. Ens aixequem i ens rentem 
8.45 h. Grup de servei: para taula 
9.00 h. Esmorzar 
9.45 h. Grups de servei: recollim menjador, habitacions, voltants, sales... 
10.00h. Activitat  
13.15h. Grup de servei: parar taula 
13.30h. Dinar 
14.00h. Racons de Lleure (música, pintura, jocs sobretaula...) 
15.30h. Activitat  
17.30h. Berenar 
18.30h. Activitat  
19.45h. Grup de servei: parar taula 
20.00h. Sopar 
20.30h. Temps lliure 
21.00h. Vetllades o activitats de nit 
22.30h. Valoració del dia i anem a dormir 
23.00h. Silenci 



Sortida amb 

autocar  

Llevar-se i 

Bon dia 

Llevar-se i 

Bon dia 

Llevar-se i 

Bon dia 

Llevar-se i 

Bon dia 

Llevar-se i 

Bon dia 

Llevar-se i 

Bon dia 

Esmorzar 
Grup de serveis 

ESMORZAR 

Grup de serveis 

ESMORZAR 

Grup de serveis 

ESMORZAR 

Grup de serveis 

ESMORZAR 

Grup de serveis 

ESMORZAR 

Grup de serveis 

ESMORZAR 

Arribada i 

muntatge de les 

habitacions 

  

Jocs esportius indis 

  

Excursió Ogassa 

  

DINAR 

Temps lliure 

  

Taller rotatiu: 

-Fem pa 

-Fem mató 

-Ninots llana cardada 

-Atrapa somnis 

Gimcana de rastres 

 

Excursió Torrent del 

Muig 
Recollir i dia Pares 

Grup de serveis 

DINAR 

Temps lliure 

Grup de serveis 

DINAR 

Temps lliure 

Grup de serveis 

DINAR 

Temps lliure 

DINAR 

Temps lliure 

Grup de serveis 

DINAR 

Temps lliure 

Grup de serveis 

DINAR 

Temps lliure 

Joc de descoberta 

pels voltants de la 

casa de colònies 

  

El llenguatge dels 

indis (joc de proves) 

  

Joc del tòtem 

(gimcana) 

Taller rotatiu: 

-Fem pa 

-Fem mató 

-Ninots llana cardada 

-Atrapa somnis 

Enfarina’t Viatge de tornada 

BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR BERENAR   

Presentació del 

Centre d’interès i 

de les consignes de 

les colònies 

Taller de polseres  

  

Taller de 

construcció de 

cabanes 

FEM LA BUGADA 

 

Jocs tradicionals 

indis 

Taller rotatiu: 

-Fem pa 

-Fem mató 

-Ninots llana cardada 

-Atrapa somnis 

Preparació festa 

final  
  

Grup de serveis 

SOPAR 

Temps lliure 

Grup de serveis 

SOPAR 

Temps lliure 

Grup de serveis 

SOPAR 

Temps lliure 

Grup de serveis 

SOPAR 

Temps lliure 

Grup de serveis 

SOPAR 

Temps lliure 

Grup de serveis 

SOPAR 

Temps lliure 

  

Joc de nit: 

Els campaments 

indis 

Joc de nit: 

L’esperit lluminós 

  

Joc de nit: 

El joc de les tribus 

Joc de nit: 

Nit de misteris 

Joc de nit: 

Observació d’estels 
Festa final   

Exemple de planning d’activitats  per colònies realitzat per un 
grup de nens i nenes de 3r i 4t 



3. Cases de colònies i terrenys d’acampada 

Casa de colònies Can Mateu 
Antiga casa de pagès restaurada, confortable, dins una 

gran finca amb prats i boscos, amb unes impressionants 
vistes de les cingleres i del pantà de Sau. 
La casa disposa de piscina i camp d’esports i 
està totalment adaptada per a persones amb 
problemes de mobilitat reduïda.  Totes les habitacions 
amb bany complet. Disposa de 46 places. 
 

Casa de colònies Els Porxos 
Casa antiga totalment recuperada adaptada amb dues 
plantes totalment independents. 
En una finca d'11 hectàrees de prats i boscos. Disposa 
de 66 places 

Casa de colònies La Cinglera 
Casa de nova construcció totalment adaptada. 
Situada fent riba amb el pantà de Sau, a 2 kms de 
Vilanova de Sau. 
En una finca d'11 hectarees de prats i boscos. 
Disposa de 86 places 

Terreny d'acampada Els Prats 
Municipi de Vilanova de Sau. A 20 kms de Vic i a 2 Kms 
de Vilanova de Sau. Terreny d'acampada dins d'una 
finca d'11 hectàrees de prats i boscos fent riba amb el 
pantà de Sau. 
Disposa de 46 places 
 

OSONA/PANTÀ DE SAU 



Casa de colònies Les Codines 
L’Escola de Natura de Les Codines, és un 
equipament situat en el terme municipal de 
Montesquiu a cavall de les comarques d’Osona 
i el Ripollès, entre els termes municipals de 
Montesquiu, Sant Quirze de Besora i 
Sora, donant accés a tot el patrimoni de la 
comarca natural de Ges-Bisaura. 
Disposa de 48 places 
 

Terreny d'acampada de La Devesa 
de Les Codines 
L’Escola de Natura de La Devesa de les Codines, 
és un equipament situat en el terme municipal 
de Montesquiu a cavall de les comarques 
d’Osona i el Ripollès, entre els termes 
municipals de Montesquiu, Sant Quirze de 
Besora i Sora, donant accés a tot el patrimoni 
de la comarca natural de Ges- Bisaura. 
Disposa de 60 places 

Terreny d'acampada Les Feixes 
(Sau) 
Municipi de Vilanova de Sau. A 20 km de Vic i a 
2 km de Vilanova de Sau. Terreny d'acampada 
dins d'una finca d'11 hectàrees de prats i boscos 
fent riba amb el pantà de Sau. 
Disposa de 56 places 



Casa de colònies Mas Cabàlies 
Mas típic de muntanya situat en un punt elevat amb 
unaexcel·lent vista del cim del Taga i de la Serra 
Cavallera. 
Situada al municipi d'Ogassa i a 3kms del municipi 
de Sant Joan de les Abadesses. 
La finca està totalment adaptada per a persones 
amb problemes de mobilitat reduïda. 
Disposa de 70 places 

Terreny d'acampada Els Roures 
Municipi d'Ogassa, a 3 km de Sant Joan de les 
Abadesses. Terreny d'acampada proper a la casa de 
colònies de Mas Cabàlies. Situat dalt d’un turó que 
ofereix una excel·lent pano- ràmica de la vall de Sant 
Joan. 

RIPOLLÉS 

Alberg Rectoria de la Selva 
Municipi de Navès. A 30 kms de Solsona. Antic 
edifici de pedra amb l’església al costat. 
Situat en un punt enlairat d’alta muntanya sota 
els espectaculars cingles de Busa. 
Disposa de 111 places 
 

Terreny d'acampada Rectoria de la 
Selva 
Municipi de Navès a 15 km del nucli urbà i a 30 km 
de Solsona. Terreny d’acampada situat al costat de 
l’antiga rectoria, un edifi ci de pedra, ubicat en una fi 
nca de més de 25.000 m 2 , situada en un punt 
enlairat d’alta muntanya, a 1.059 m d’altitud, sota 
els cingles de Busa. 
Disposa de 86 places 

SOLSONÉS 



4. L’Equip humà 
 
Per tal d’organitzar i acompanyar els infants i joves en a les colònies i campaments 
comptem amb un equip de professionals que garanteixen tots els processos. 

Tècnic/a de  
seguiment 

Recursos  
humans 

Equip  
d’administració 

Coordinador/a 
Equip de monitors 

 

Suport tècnic 



5. Calendari de processos 
 

2a reunió 

Execució de les 
colònies 

Difusió i promoció 

 1a Reunió informativa i 
d’organització 

Inscripcions 

Enquesta famílies  
valoració i tancament 



6. Garanties 
 
• Complim la normativa que marca la Generalitat, decret 137/2003  

        del 10 de juny 

 

• Programació, realització i valoració de les colònies i campaments 

 

• Material necessari pel desenvolupament de les activitats 

 

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

• Regim de pensió complerta amb dinamització d’activitats (inclou activitat  

d’aventura a concretar) 

 

• Autocar  anada i dia de famílies inclòs 

 

• Qüestionari de satisfacció per les famílies 

• Reunió i dossier informatiu de pares i mares abans de començar el Casal 

 

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

 

• Qüestionari de satisfacció per les famílies 



7. Quines millores aportem a les colònies o 
campaments 

• Accés a les famílies que ho necessitin a beques de la Fundació 

Catalana de l’Esplai dins del projecte “Un estiu per a tothom”. 
 

• Regal d’una samarreta exclusiva per a tots els nens i nenes participants. 
 

• Seguiment per part d’un equip tècnic qualificat. 
 

• Ampliem els requisits de titulacions exigits pel departament de Joventut. El 

80% dels monitors/es que duen a terme les nostres activitats d’estiu 

estan en disposició de la titulació de Monitor de Lleure Infantil i Juvenil de 

la Generalitat de Catalunya.  

• Garantim la implicació i participació dels nois i noies participants amb 2 

trobades abans de marxar i 1 trobada de valoració 
 

• Per tal d’informar a les famílies oferim 2 reunions informatives als pares 

i un fulletó i cartelleria explicitant totes les activitats que es realitzaran i 

el material necessari. 
 

• Beneficiar-se de la campanya “Encerta l’Estiu” de la Fundació Catalana 

de l’Esplai 
 

• Possibilitat d’autofinançament de l’activitat per les famílies i pagament 

fraccionat. 
 

• La possibilitat d’inscriure els nens i nenes a qualsevol de les activitats de 

la Fundació Catalana de l’Esplai per via telemàtica, a través de la web 
 

• Fem totes les notificacions i gestions necessàries amb les 

administracions. 


