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43 infants en total 33 d'nfantil 10 de primària

39 infants de l'escola SFN 4 infants de fora l'escola

Equip educatiu 1 directora 3 monitores

4 setmanes de Casal entre 10 i 24 infants setmanals

CASAL D'ESTIU 2023

LA FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL

UN CASAL A MIDA

DADES BÀSIQUES CASAL D'ESTIU SANT FELIP NERI 2022

ESCOLA SANT FELIP NERI

La Fundació Escolta Josep Carol té com a
missió promoure l'educació d'infants i joves
en la ciutadania responsable. Està situada al
Casc Antic, a Barcelona, des d’on coordina
una Escola de Formació pròpia de monitors i
monitores en el lleure i diferents serveis
socioeducatius. 

El projecte educatiu de l’escola SFN coincideix amb els valors promoguts per la Fundació
Escolta Josep Carol, motiu pel qual considerem que la proposa de valor que ofereix aquest
casal és també la descoberta de la metodologia escolta, i la possible vinculació de les famílies a
l’agrupament escolta Ermessenda, situat al barri Gòtic. 

La proximitat entre la seu de la Fundació i el l'escola permet ajustar la proposta al coneixement
del barri cercant la complicitat dels seus equipaments i espais de joc, promoure el concepte de
ciutat educadora i vincular la comunitat educativa amb el seu entorn. L’escola és un edifici
amb espais limitats que ens empeny a utilitzar la plaça Sant Felip Neri tal i com es fa durant el
curs.

La Fundació va néixer l’any 1998 per donar
suport a la tasca educativa i associativa
d’Escoltes Catalans. 
Totes dues entitats fonamenten i promouen
els valors educatius que contribueixen a la
construcció d’una ciutadania conscient,
proactiva i amb esperit crític.
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http://www.josepcarol.cat/ca/forca/oferta-formativa
https://www.escoltes.org/


CENTRE D'INTERÈS

El centre d’interès per a aquest casal és el respecte a la natura. La natura és la base a través de
la qual hem construït tot allò que som. Tot i així la manera amb la qual ens relacionem amb
l’entorn ha anat canviant molt durant els anys. Hem anat marcant unes distàncies que cada
cop ens allunyen més de la natura. 

És aquí on nosaltres hem de fer d’enllaç, educant en la sostenibilitat i el respecte. Inculcant
actituds i valors ambientals per tal que les persones coneguin, se sensibilitzin i puguin així
contribuir a la transformació de les relacions que hi ha entre individu i medi. Accions de cura i
respecte. 

Aplicant la perspectiva de gènere i intercultural, la Fundació proposa un casal on els infants
comprenguin que més enllà d’ells mateixos hi ha altres formes de ser i de fer. Comprendre la
realitat que ens envolta i prendre consciència de la diversitat és una tasca indispensable per
prendre part activa en el repte que suposa la construcció d’un món millor i més just. 
Aquest fil conductor relaciona totes les activitats entre sí alhora que fa sentir els infants
membres d’un projecte.
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 GRUP DE PETITS/ES (P3 - P5) GRUP DE GRANS (1ER - 2ON)

Participar
activament de les
activitats del Casal

Realitzar les diferents tasques
establertes de manera activa
Mostrar interès i atenció durant
les activitats

Tenir iniciativa i aportar
noves idees durant les
activitats
Mostrar interès i atenció
durant les activitats

Ser crítics amb les
nostres pràctiques
al voltant del medi

natural

Incorporar hàbits respectuosos
amb el medi ambient en el
nostre dia a dia
Adonar-se de la importància de
conservar l’entorn i tenir-ne
cura

Incorporar hàbits
respectuosos amb el
medi ambient en el
nostre dia a dia
Ser conscients de
l’impacte de les nostres
accions a la natura

Cooperar i
respectar els

companys i les
companyes

Respectar-se a un mateix i a les
companyes
Col�laborar amb les companyes
durant les activitats i el joc lliure

Entendre que la
cooperació és més
positiva que la
competició.
Sentir-se part activa del
grup 

OBJECTIUS
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ORGANITZACIÓ

1º torn: del 26 de juny al 30 de juliol de 2023
2º torn: del 3 al 7 de juliol de 2023
3º torn: del 10 al 15 de juliol de 2023
4º torn: del 17 al 21 de juliol de 2023
5º torn: del 24 al 28 de juliol de 2023

El Casal d’estiu és per a infants de P3 a 2n de primària  i es faràa l’escola Sant Felip Neri.

DATES



CONDICIONS ECONÒMIQUES

EDATS

Grup de petits: de 3 a 5 anys
Grup de mitjans: de 6 a 8 anys

Descompte per 5 setmanes en horari de matí i tarda: 660€ per infant 

*El Casal es durà a terme amb un mínim de 20 i un màxim de 30 infants setmanalment. 

Les famílies que ho requereixin podran sol�licitar beca a l’Ajuntament de Barcelona.
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Es respectaran les ràtios marcades pel Decret 267/2016, del 5 de juliol, de regulació de les
activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Es vetllarà per mantenir una relació propera i comunicació fluïda amb l’equip educatiu,
presencialment o a través del whatsap, el mail i el telèfon.

SERVEI HORARI PREU PER SETMANA

Matí De 9:00 a 13:00 70€

Matí i dinar De 9:00 a 15:00 115€

Matí i tarda (dinar inclòs) De 9:00 a 17:00 140€

Acollida De 8:00 a 9:00 10€ (3€ puntual)
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INSCRIPCIONS

Abril, per a les famílies interessades. Explicació de l’entitat, el projecte i el procés d’inscripció,
sol�licitud de beques, etc.
Juny, per a les famílies inscrites. Es tractaran els detalls de la programació, el cronograma,
calendari de sortides i llistat de material necessari. 

Es realitzaran dues reunions informatives:
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Publicació de l’oferta de casals a partir del 30 de març a la web: www.barcelona.cat/vacances

Inscripcions a través del web de l’Ajuntament a partir del 15 d’abril de 2023. 

Inscripcions presencials els dimecres 19 i 26 d’abril i 3 i 10 de maig de 15h a 18h al C/Mare de
Déu del Pilar, 16-18, 08003, Barcelona

DADES DE CONTACTE

TELÈFON: 93 268 91 11 

CORREU ELECTRÒNIC:  FUNDACIO@JOSEPCAROL.CAT

WWW.JOSEPCAROL.CAT 

https://www.instagram.com/fundaciojosepcarol/
https://www.barcelona.cat/vacances/
https://www.josepcarol.cat/
https://www.josepcarol.cat/

