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Campus i colònies 
per fer de perio-
distes, camps de 

treball amb activitats 
d'esports d'aventura, 
casals per descobrir 
els secrets de l'art... 
són solament algunes 
de les més de 1.300 
activitats que té prepa-
rades Fundesplai per a 
la campanya "Encerta 
l'Estiu - Un estiu per a 
tothom!" per a infants i 
joves de 3 a 25 anys.

A més, aquest any, bona 
part de les activitats po-
saran l’accent en l’edu-
cació per a la igualtat de 
gènere i la violència zero, 
en el marc de la proposta 
educativa “Encoratja’t”, 
que durant el present i el 
proper curs està impul-
sant Fundesplai a escoles 
i esplais on és present.

La campanya d'estiu de 
Fundesplai, que porta per 
nom "Encerta l'Estiu - Un 
estiu per a tothom!" i que 
tot just acaba de comen-
çar, oferirà més de 1.300 
tandes d'activitats i de 
68.000 places entre colò-
nies, casals, campaments, 
rutes i intercanvis per a 
infants i joves de 3 a 25 
anys. Aquestes activitats 
inclouen les que organit-
za Fundesplai i els esplais 
que en forment part.

de 0 a 7 anys: 
casals i bressols  
d’estiu
En aquesta franja d’edat, 
destaquen en els darrers 
anys els bressols d’estiu, 
una adaptació dels tradi-
cionals casals a la petita 
infància i que ofereixen 
als infants més petits un 
temps de lleure educatiu 
de qualitat i a les famílies 

 Estiu  Fundesplai ofereix a les famílies més de 1.300 activitats entre casals, colònies i camps de treball

activitats d’anglès, aventura, periodisme... 
per gaudir i aprendre a l’estiu!

fundesplai

un espai de conciliació de 
la vida laboral i familiar 
també de qualitat. 

Els bressols d’estiu repre-
senten una gran oportunitat 
educativa, ja que emmarca-
des dintre del projecte global 
de l’escola bressol permeten 

lònies i els campaments. 
En aquest apartat, cal 
ressaltar les propostes re-
lacionades amb el perio-
disme. Aquest any es fa 
la 3a edició de les colònies 
conjuntes entre El Perió-
dico i Fundesplai on ne-
nes i nens gaudeixen d’un 
munt d’activitats en plena 
natura mentre aprenen 
els primers passos del re-
porterisme. També es farà 
el campus de periodisme 
que organitzen el diari Ara 
i Fundesplai a l’Alberg de 
Centre Esplai per a noies i 
nois de 12 a 14 anys i que 
comptarà amb la participa-
ció de periodistes com An-
toni Bassas, entre d’altres.

Però també es poden gau-
dir colònies més tradicio-
nals, sempre en equipa-
ments de màxima qualitat, 
situat en entorns naturals 
immillorables (Pirineus, 
Guileries, Montserrat, 
Garraf...) i que inclouen 
un munt d’activitats com 
excursions, rutes en caiac, 
bivacs...

de 14 a 25 anys: 
camps de treball 
d'anglès, 
multiaventura...
Els i les joves podran gau-
dir dels camps de treball, 
una activitat que combina 
un servei a la comunitat 
(millora d’un espai d’in-
terès natural, històric...) 
amb el lleure i el descans. 
Es poden trobar els que es 
fan en zones com el Cap de 
Creus, els que inclouen 
activitats d’aventura, els 
que es fan totalment en 
anglès... 

També en aquest apartat 
Fundesplai i El Periódico 
fan dues tandes de repor-
ters a la natura, però en el 
format de camps de treball.

Rutes i intercanvis són 
altres de les activitats que 
els i les joves poden gaudir 
durant l’estiu.

Colònies refrescants.  A les colònies i casals sempre hi ha espais de piscina i jocs d’aigua per refrescar-se. FOTO: JORDI PlAY

Camp de treball. Als camps de treball, a més del projecte 
tècnic, es pot fer caiac, BTT, tir amb arc... FOTO: FUNDESPlAI

Bressols d’estiu. Són una oportunitat educativa per als 
infants i de conciliació per a les famílies. FOTO: FUNDESPlAI

La campanya 
“Encerta l’Estiu 
– Un estiu per 
a tothom!” 
ofereix més de 
68.000 places

Campus i 
colònies de 
periodisme, 
casals 
tecnològics, 
camps de treball 
en anglès...

Per a totes aquelles famí-
lies que encara no hagin 
decidit quina activitat 
d’estiu faran les seves 
filles i fills, Fundesplai 
encara disposa de 
places per a casals, co-
lònies i camps de treball. 
A la web estiu.fundes-
plai.org es pot buscar 
l’activitat més adequada 
fent servir diferents fil-
tres (activitat, localitat, 
edat...) que ajuden a fer 
una recerca ràpida de la 
més adequada.

Encara queden places disponibles!

Es poden trobar 
colònies als millors 
equipaments de natu-
ra, casals temàtics, 
camps de treball, etc. 
i totes les activitats 
amb un equip de 
monitores i monitors 
titulats i formats i 
amb un important 
compromís de quali-
tat educativa.

Tota la informació a:

@fundesplai

Cristina 
Martín

gran oferta de casals. En-
tre aquests hi ha els que 
s’organitzen al Museu Na-
cional d’Art de Catalunya i 
el del Museu d’Història de 
Barcelona, on nenes i nenes 
es poden familiaritzar amb 
l’art; els que es fan en anglès 
per millorar l’idioma, o els 

que incorporen activitats 
tecnològiques com robòtica 
o programació.

de 8 a 14 anys: 
colònies i campus 
per fer de periodistes
L’activitat estrella en 
aquesta edat són les co-

afavorir el desenvolupament 
integral de nenes i nens, ex-
ploren ambients diferents 
(jardí, piscines, etc.) i tam-
bé esdevenen un moment de 
lleure i descans.

Per als infants més grans, 
dels 3 al 7 anys, hi ha una 


