
La guia d’estiu
del Casal dels Infants
Garantim el dret al lleure dels infants
i joves durant les vacances



Abans de començar:
un dret en joc i un premi

a l’esforç fet durant el curs

l
El mapa:
’estiu al Casal dels
Infants en dades

:Qui ens acollirà
Escoles i instituts que
ens obren les portes

Què necessitem?
Ets imprescindible

per fer-ho possible!

-Casals d’estiu
-Colònies i campaments
-Camps de treball
-AP3 Badalona
-CatEstiu

Què farem?

T’hi sumes?L’estiu és una aventura que trenca la rutina,
alenteix el temps, alleugereix les preocupacions i

ens desperta les  emocions. Quan som de vacances
no volem perdre de vista la realitat, sinó compartir-la,

viure-la amb més sentit i tenir ganes de fer-la diferent: 
més justa, més humana, més tendra.



Gaudir de l’estiu:
un dret en joc i un premi a l’esforç del curs

Al Casal defensem que tots els infants i joves han de poder gaudir
durant les vacances, quan la majoria de serveis educatius tanquen i hem 
de garantir-los espais de lleure, aprenentatge i participació comunitària.

D’entrada, perquè hi tenen dret: la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions 
Unides estableix el dret dels nens i nenes al descans i a l’esplai, al joc i a les activitats 
d’esbarjo adequades a la seva edat, així com a participar lliurement en la vida cultural 
i les arts. 

En segon lloc, perquè els nois i noies porten mesos esforçant-se molt en els estudis per 
tirar el curs endavant. Gaudir amb activitats extraordinàries i trencar la rutina és un 
premi a aquesta dedicació, i ha d’estar a l’abast de tothom.

Les vacances són llargues i moltes famílies no poden oferir activitats divertides i edu-
catives als seus fills i filles, bé sigui perquè treballen durant els mesos de vacances, perquè 
no poden fer front a la despesa que impliquen o per ambdues raons.

Oferir espais de lleure durant l’estiu per a infants i
joves en situació de vulnerabilitat és imprescindible per 
no agreujar el seu risc d’exclusió social i avançar cap a 
una societat justa i cohesionada.



L’estiu al Casal dels Infants en dades:

Acompanyarem 1.600 infants i joves
en situació de vulnerabilitat entre el juliol i l’agost

Oferirem casals d’estiu, colònies, campaments i camps de treball

Sortirem de l’entorn urbà: coneixerem 16 municipis
de 10 comarques de Catalunya

Farem deures d’estiu i impulsarem el servei de reforç
del català CatEstiu

Acompanyarem 20 famílies de Badalona perquè els seus infants
menors de 3 anys que no han anat a l’escola bressol comencin
l’escola preparats

Enfortirem competències clau com l’autonomia i l’autoestima

Compartirem valors, com la companyonia, el respecte cap als altres
i la cura de la natura

Barcelona
Badalona
Sant Adrià de Besòs
Santa Coloma de Gramenet

Cases de Colònies

Camps de Treball
i Campaments

On actuem
durant tot l’any

*També som a Tànger i Casablanca,
al Marroc durant tot l’any



Ets imprescindible per fer-ho possible!

Vine a fer voluntariat Fes un donatiu

Sigues solidari amb qui pateix les desigualtats, 
fes-nos costat amb la teva aportació!

Et mou la lluita per la igualtat d’oportunitats?
Suma’t al nostre equip i viuràs una experiència 
inoblidable!

INSCRIU-TE a una XERRADA INFORMATIVA
i descobreix el voluntariat al Casal dels Infants. a través de:
whatsapp al 682 200 911 o casaldelsinfants.org/voluntariat

Amb el teu suport, 
aquest estiu ho tornarem a fer possible!

 

20 ¤
un dia 
d’excursió

50 ¤
un dia 
de colònies

120 ¤
una setmana 
de casal d’estiu
amb dinar

350 ¤
una setmana 
de colònies o 
campaments

http://casaldelsinfants.org/voluntariat
https://www.casaldelsinfants.org/form/donatius-estiu


Casals d’estiu:
trencar la rutina i gaudir a l’aire lliure 
Quan al juny les escoles i els instituts tanquen, molts infants i adoles-
cents es troben amb tres mesos llargs de vacances al davant i poques 
oportunitats per aprofitar-los. Els seus pares i mares, malgrat que volen el 
millor per a ells i elles, sovint tenen poc temps i recursos econòmics per ofe-
rir-los activitats educatives i de lleure.

Els nostres casals d’estiu són un espai on trencar la rutina amb activi-
tats extraordinàries adaptades al bon temps: jocs d’aigua, dies a la platja i a la 
piscina, visites a equipaments culturals, excursions a la natura, sortides...
Els nois i noies que hi participen també consoliden els coneixements que 
han après durant el curs, per aspirar a l’èxit educatiu quan reprenguin 
els estudis al setembre. A més a més, el casal d’estiu els garanteix cada 
dia un àpat adequat i saludable per dinar.

Més enllà dels casals d’estiu, al juliol també tenen continuïtat el servei 
maternoinfantil Vincles, l’Espai Tecnològic Comunitari i el Casal Fami-
liar, recursos que oferim durant el curs i que adapten les seves activitats 
al bon temps i les necessitats de les famílies.

Què farem?



Colònies i campaments:
conviure i divertir-se lluny de la ciutat
L’estiu és un bon moment per creuar les fronteres de l’entorn urbà, allun-
yar-nos de l’asfalt i la contaminació, descobrir nous horitzons... Qui més ne-
cessita aquest parèntesi són els nois i noies que durant el curs no tenen a 
l’abast sortir dels seus barris i prendre distància amb les situacions de vulne-
rabilitat que sovint hi viuen.

Al Casal dels Infants organitzem dues tongades de colònies i campaments, 
una al juliol i una altra a l’agost. Uns dies molt especials en què el temps es 
deixa de regir per la immediatesa i el ritme frenètic per adaptar-se a la cadèn-
cia de les petites coses, els moments compartits i l’aire lliure.

Apostem també per entrar en contacte amb la natura, un àmbit que permet 
als infants i adolescents descobrir nous entorns, canalitzar l’estrès i estimular 
l’aprenentatge.

DESTACAT

25 anys
de campaments
a Noarre i Tavascan

Enguany celebrem que fa 25 anys vam començar a compartir l’experiència 
de conviure uns dies en un indret privilegiat al cor del Parc Natural de L’Alt 
Pirineu, al Pallars Sobirà. 

Quan hi vam arribar l’any 1994, dormíem a les bordes de Noarre, un gru-
pet de cases que només s’habitaven a l’estiu, quan calia pasturar el ramat. Ara 
dormim en tendes de campanya al Càmping-Masia Bordes de Graus, a Tavas-
can, envoltats de muntanyes i llacs excepcionals.

Els adolescents que viuen aquesta aventura aprenen a gaudir de la natura 
i a respectar-la. Fem excursions, descobrim la flora i la fauna i ens adaptem 
als horaris de la llum natural. Alhora, el fet d’acampar requereix un bon tre-
ball en equip, respectar els altres i que cadascú assumeixi responsa-
bilitats amb autonomia.



Camps de treball:
compromís comunitari i creixement personal
L’estiu és temps d’esbarjo i desconnexió, però a mida que ens apropem 
a l’adultesa, també és una oportunitat per entrar en contacte amb nous 
col•lectius, reflexionar, tenir pensament crític i actuar perquè el món 
sigui millor.

Aquesta és l’essència dels nostres camps de treball, en què els i les joves con-
viuen fora de la seva quotidianitat i realitzen una activitat de servei a 
la comunitat a tres municipis que els acullen.

El primer d’aquests és Cambrils, on els nois i noies, entre altres tasques, han 
de dinamitzar activitats i fer companyia a gent gran en un centre de dia 
i en un residència. A Olot, en canvi, la missió dels nois i noies és netejar uns 
aiguamolls amenaçats per flora invasora i condicionar un molí vell 
que ha de ser el nou local de l’Agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d’Olot. 
Pel que fa al poblat de Noarre del municipi de Lladorre, al Pallars Sobirà, la 
contribució a la comunitat és desbrossar el bosc i arranjar camins a la 
muntanya.

D’una banda, doncs, aquests nois i noies interioritzen la importància 
de fer coses per als altres, col•laborant entre tots i totes i esforçant-se 
per al bé comú.  D’altra banda, són reconeguts i valorats per aquest com-
promís social, i això reforça la seva autoestima. Amb tot plegat, assimilen 
que poden aportar molt a col•lectius que també lluiten per superar 
obstacles.

AP3 Badalona:
començar l’escola sense pors
Portar per primera vegada un fill o filla a l’escola perquè hi comenci P3 no 
sempre és fàcil. “Es barallarà amb els companys? Què li haurem de posar a la 
motxilla? Amb qui hem de parlar a l’escola si tenim dubtes?” són preguntes 
que es fan molts pares i mares. I l’angoixa és major per als qui no han po-
gut portar el seus infants a l’escola bressol i, per tant, no tenen prous 
recursos ni coneixements del sistema educatiu per afrontar la nova 
etapa.

Per fer-hi front, durant el mes de juliol oferirem per primera vegada el 
servei AP3 al barri de Sant Roc de Badalona adreçat precisament a 
famílies amb infants menors de 3 anys que encara no han accedit a 
cap recurs educatiu i que al setembre començaran l’escola. L’objectiu 
és familiaritzar-les amb les dinàmiques escolars i treure’ls així les pors i els 
dubtes, i al mateix temps fer que els infants comencin a adquirir els hàbits i 
dinàmiques propis de les aules de P3.

Hi participaran una vintena de mares amb infants que ja s’han matri-
culat a dos centres del barri,  l’escola Baldomer Solà i el Col•legi Lestonnac, 
i que han estat derivades al Casal dels Infants pels serveis socials municipals. 
L’AP3 també pretén enxarxar-les amb altres agents i serveis del territori, com 
ara els centres d’atenció primària.

L’acompanyament de les famílies tindrà continuïtat més enllà del mes 
de juliol. Concretament, es farà un seguiment de l’adaptació de cada 
infant a l’escola durant la primera setmana de setembre i es valorarà 
amb els pares i mares l’opció de derivar-los a centres oberts perquè 
hi facin activitats educatives i de lleure a les tardes. Tot plegat, des del 
convenciment que reforçar les competències dels infants en la franja dels 0 
als 3 anys és determinant per encaminar-los cap a l’èxit educatiu.



CatEstiu:
reforç del català perquè ningú es quedi enrere
Per als nois i noies que acaben d’arribar a Catalunya o que fa pocs mesos que 
hi viuen, és bàsic aprendre i consolidar el català. Aquesta competència lin-
güística els permetrà seguir el curs escolar amb garanties d’èxit, estrènyer el 
vincle amb els companys i companyes i relacionar-se amb la seva nova co-
munitat.

L’estiu ens presenta l’oportunitat de donar continuïtat  i intensificar aquest 
procés d’aprenentatge, i ho fem a través del servei CatEstiu. L’objectiu és que 
els infants i adolescents que hi participen agafin embranzida i seguretat amb 
el català, combinant les estones d’estudi amb activitats lúdiques i sortides.
Comptar amb el suport de l’equip, amb els educadors, les educadores i les 
persones voluntàries com a referents, permet als nois i noies resoldre dubtes i 
organitzar-se millor amb les tasques dels deures d’estiu.

Escola Labouré
 IES Miquel Tarradell 
CEIP Milà i Fontanals

IES Barri Besòs 
CEIP Cascavell 

Institut-Escola La Mina 
Escola Silvestre Santaló 

Escola les Deveses
Escola la Farga

CEIP Antoni Gaudí
CEIP Miguel de Unamuno 

CEIP Baldomer Solà 
CEIP Rafael Alberti

Escoles i instituts
que ens obren les portes

Qui ens acollirà?



casaldelsinfants.org

http://casaldelsinfants.org



