
CAMPANYA ENCERTA L’ESTIU 2018

DISPOSITIUS I SUPORT A LA GESTIÓ, DIFUSIÓ i SOL·LICITUD DE 
BEQUES DE LES ACTIVITATS DE VACANCES



1. El moment més important de l’any per a la Fundació 

Catalana de l’Esplai. Activitat d’estiu molt reconeguda amb 

molta projecció externa. 

2. Unificar tota l’activitat que fem (logo, marca, …)

3. Donar suport a les entitats per garantir activitats de qualitat.

4. Fer que el màxim nombre d’infants i famílies puguin gaudir 

de lleure educatiu a l’estiu (dret reconegut). 

OBJECTIUS

“ENCERTA L’ESTIU. UN ESTIU PER A TOTHOM”



DISPOSITIUS

1. DIFUSSIÓ D’ACTIVITATS

2. CAMPANYA DE BEQUES

3. GUIA D’ESTIU

4. CATÀLEG D’ACTIVITATS

5. CAMPANYA D’AUTOFINANÇAMENT – RIFA

6. SAMARRETA

7. FESTA ESPLAI 2018



DIFUSIÓ I INFORMACIÓ ACTIVITATS

http://activitats.fundesplai.org
@responsable activitats

http://estiu.fundesplai.org/admin/
@responsable/s web
@responsable inscripcions
@responsable consultes

http://beques.fundesplai.org
@gestor de beques

http://activitats.fundesplai.org/
http://estiu.fundesplai.org/admin/
http://beques.fundesplai.org/


DIFUSIÓ I INFORMACIÓ ACTIVITATS

PROGRAMA DE SOCIS

• Alta de les activitats
• Alta  dels socis
• Inscripcions
• Generació d’informes
• Generació de llistats
• Full d´inscripció personalitzat i 

múltiple
• Alta d’equip educatiu
• Facturació i remesa bancària

Cal vincular les activitats a la 
campanya 18ESTI

GESTOR D’ACTIVITATS

• Alta d’activitats
• Alta de socis
• Inscripcions
• Generació d’informes
• Generació de llistats
• Full d´inscripció personalitzat i 

múltiple
• Alta d’equip educatiu

• Seguiment autònom de l’estat 
de la transferència de dades

• Informe d’errors

WEB D’ESTIU

• Difusió conjunta
• Personalització de la imatge i el 

missatge públic
• Inscripcions on-line*
• Intranet per a les famílies

* En cas de fer-la servir, cal que el 
100% de les inscripcions es facin a 
través de la web d’estiu.

Els grups d’activitat són atemporals, hem de crear noves activitats per al 2018, dins dels 
grups d’activitats ja creats



2. CAMPANYA DE BEQUES 2018

• Possibilitar la participació de més infants i joves que es troben en situació
de vulnerabilitat o risc social, en activitats educatives de lleure d’estiu.

• Impulsar una campanya de beques, tot donant resposta a un elevat
nombre de famílies que constitueixen un perfil de pobresa emergent.

• Sensibilitzar a la ciutadania catalana sobre la pobresa infantil.

• Promoure la coresponsabilitat entre Fundesplai, els esplais de la Federació
Catalana de l'Esplai, la comunitat educativa i les administracions per
identificar les famílies més necessitades i fer una intervenció
socioeducativa integral.

OBJECTIUS GENERALS



CAMPANYA DE BEQUES 2018

OBJECTIUS ESPECÍFICS 2018

• Incrementar el número de beques atorgades i la participació positiva i enriquidora
del temps lliure.

• Ampliar el territori d’acció de la campanya, utilitzant el patrimoni relacional de
Fundesplai i la Federació Catalana de l’Esplai.

• Oferir l'oportunitat als infants i joves de viure experiències úniques, així com
l’oportunitat de compensar desigualtats educatives i socials.

• Oferir un recurs que ajudi a les famílies més vulnerables en la conciliació familiar i
laboral durant el període de vacances d’estiu.

• Garantir i vetllar pel correcte desenvolupament de la campanya de beques, fent
palès del principi de transparència de Fundesplai i la Federació.



CALENDARI I ACCIONS

Data Activitat

Dimarts 13 de març Reunió esplais presentació campanya 2018, al matí i a la tarda

14 de març al 13 d'abril Període per introduir les activitats (programa socis o web GA)

16 d’abril al 4 de maig Inscripcions a activitats (programa socis o web GA) i vinculació beques

7 al 11 de maig
Primer termini: presentació de la documentació justificativa de la situació familiar 

(presencial cada esplai i amb cita prèvia).

14 al 18 de maig Baremació i atorgament del primer termini de beques als esplais

21 al 25 de maig Comunicació atorgament beques als esplais primer termini

14 al 25 de maig Vinculació noves beques a justificar al segon termini

28 de maig al 1 de juny
Segon termini: presentació de la documentació justificativa de la situació familiar 

(presencial cada esplai i amb cita prèvia).

4 al 8 de juny Baremació i atorgament del segon termini de beques als esplais

11 al 15 de juny Comunicació atorgament beques als esplais segon termini

16 al 20 de juliol

Justificació de beques (presencial amb cita prèvia)
12 al 19 de setembre



ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Requisits previs:

• Haver presentat la documentació en els terminis establerts en la campanya del
2017 i els documents requerits d'acord al sistema de puntuació.

• La participació obligatòria en la reunió informativa de la Campanya de
Beques 2018.

• L’entitat s’ha de comprometre a presentar les justificacions de la campanya
en les dates establertes.

Altres aspectes:

• Les beques i ajuts es destinen prioritàriament a aquells infants i joves que no
han pogut accedir als circuits de beques i/o ajudes per a les activitats d’estiu o
que, en cas d’haver-ne rebut, no són suficients per a garantir la seva participació.

• Les beques i ajuts són prioritàriament per a les activitats de colònies,
campaments o rutes. Però, també poden optar-hi les activitats de casals.

• L’ajut va destinat a becar les activitats d’estiu d’infants i joves.

• Les activitats han de realitzar-se entre el 11 de juny i el 14 de setembre de
2018.

• La presentació de la documentació justificativa de la situació sociofamiliar de cada
infant es presentarà prèviament a la resolució de les beques per tal de
poder fer una correcta assignació.



ASPECTES A TENIR EN COMPTE

• En el cas de necessitat d’una família que no pugui certificar la seva situació amb
documents de caràcter oficial, la sol·licitud de beca s’haurà de justificar amb un
informe social realitzat per Serveis Socials.

• Per a la gestió de tota la campanya s'utilitzarà l'aplicatiu web. La campanya
utilitza un sistema de puntuació d’acord indicadors socials i variables que les famílies
han de poder justificar amb certificats de caràcter oficial. Les entitats haureu de
recollir la documentació que justifiqui la situació social de cada família.

• Cap beca serà atorgada sinó disposem a la Fundesplai de la documentació
justificativa de la família i infant/jove beneficiari.

• La descripció de la situació sociofamiliar en el formulari de sol·licitud de beca
ha ser coherent amb la documentació justificativa que s’aporti de cada cas.

• El sistema de puntuació determinarà el percentatge i import d’ ajut a
atorgar en cada cas. L’ajut mai cobrirà el 100% del cost de l’activitat. L’aplicació
d’aquests sistema és de caràcter obligatori.

• Els informes socials inicials que s’aportin han de descriure àmpliament la situació de
vulnerabilitat i característiques de la família/infant sol·licitant de beca. Han de venir
signats i segellats correctament per Serveis Socials. Només cal presentar-los
quan no es pugui acreditar la situació sociofamiliar mitjançant cap altre
documentació oficial (situació d’atur, beca menjador,...)



ASPECTES A TENIR EN COMPTE
• Els expedients que es presentin incomplerts per falta d’algun document,

no s’acceptaren, i quedaren pendents de validació per un segon termini
de presentació de documentació que s’acordi, i segons els fons
econòmics disponibles de la campanya es podrà atorgar la beca
sol·licitada.

• Una vegada atorgades les beques s’hauran de presentar les declaracions per a la
justificació de la beca atorgada i es realitzarà de forma presencial (cita prèvia) en
dos possibles terminis (juliol i setembre).

• Les declaracions a signar per part de les famílies s’han de treure
directament de la Web de beques (no s'acceptarà cap model que no sigui
imprès des de la Web de beques).

• Aquest any només s’utilitzaren dos documents per a la justificació de
l’atorgament de beca. Es mantindrà el model de document que cal presentar a
la Generalitat de Catalunya per a justificar l’atorgament de beca (1 document per
setmana d’activitat/infant en el cas del casal d’estiu). L’altre document de
justificació serà un model únic per infant i activitat global i de beca atorgada, que
caldrà que signi també la família. NOU

• Es podrà realitzar el seguiment de l’estat de la beca sol·licitada al Gestor
d’Activitats, com de la documentació pendent de validar, import atorgat, etc.
També hi haurà un accés directe que connectarà el Gestor d’Activitat i la Web de
Beques des de la fitxa d’inscripció de cada infant que ha sol·licitat beca. NOU



ASPECTES A TENIR EN COMPTE
Algunes recomanacions:
• Informar prèviament a les famílies sol·licitants de beca, si són possibles

beneficiaries, tenint en compte l’anàlisi de la seva situació i característiques. Poder
orientar a les famílies fins a quin % se’ls hi pot atorgar de beca (ajustar
expectatives, i evitar possibles cancel·lacions). Posem a disposició de les
Entitats una plantilla per fer un càlcul orientatiu de l’import de beca i el restant que
hauria de pagar la família.

• Assegurar-se que les dades necessàries per fer el tràmit de sol·licitud de
beca (identificació CAT Salut, DNI progenitor, nom i cognoms infants/jove, situació i
característiques de les famílies, ...) estan introduïdes correctament en el
gestor d’activitat/programa de socis.

• Les Entitats que utilitzin per a la inscripció dels infants/joves en les seves activitats
el programa de socis, cal afegir a l’apartat d’observacions de cada
inscripció: “BEQ”.

• Recordeu que per detectar les possibles errades en la importació de la
informació del gestor d’activitat a la Web de beques, podeu visualitzar i
consultar la situació, a: Gestor d’Activitat: anar al menú esquerre, apartat:
Importacions / tauler de control.



SISTEMA DE PUNTUACIÓ
CRITERIS D'ACCÉS A BECA 

D'ESTIU
PUNTS 
BASE

DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ

Titular d'un ajut econòmic 
concedit per l‘Administració
Púbica per l'activitat del 
menjador escolar 17-18

4-6
Certificat amb la resolució de l'atorgament (té que figurar el
% de beca atorgada, i l’import).

Ambdós progenitors en situació 
d'atur i NO perceben prestació 
d'atur

7
Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat
d’ambdós progenitors, en que consti que no es percep la
prestació d'atur.

Un progenitor en situació d’atur 
i NO percep prestació d’atur

4
Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat,
en que consti que no es percep la prestació d'atur.

Ambdós progenitors en situació 
d’atur i ambdós perceben 
prestació d’atur

3
Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat
d’ambdós progenitors, en que consti que es percep la
prestació d'atur i la seva quantia.

Un progenitor en situació d’atur 
i percep la prestació d’atur

2
Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat,
en que consti que es percep la prestació d'atur i la seva
quantia.

Un o ambdós progenitors no 
treballen, no estan en situació 
d’atur i reben ajudes i 
prestacions socials per a 
subsistir

5

Certificat acreditatiu Renda Mínima d’inserció actualitzat.

Certificat acrediatiu de la percepció d’una pensió i de la
seva quantia actualitzada.

certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat
conforme percep altres subsidis i la quantia.

En la resta de situacions no previstes anteriorment s'haurà 
d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació referent.

Situació socioeconòmica 
vulnerable de la família 4 i 5

Informe d'un/a treballador/a social de l'àrea bàsica de 
serveis socials o Caritas.



SISTEMA DE PUNTUACIÓ

SITUACIÓ FAMILIAR / INFANT
PUNTS 

QUE 
SUMEN

DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ

Família nombrosa 1 Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

Família monoparental 3
Fotocòpia del carnet de família monoparental 

vigent.

Discapacitat de l'infant o jove 
sol·licitant

1
Fotocòpia del certificat de discapacitat de 

l'infant.

ACTIVITAT PUNTS QUE SUMEN

Activitat per la qual sol·licita beca

Casal: 1

Colònies: 2



% D’ATORGAMENT

Percentatge de beca a atorgar sobre el cost de l’activitat a 
partir de la puntuació obtinguda:

punts percentatge

0 a 2 0%

3 i 4 25%

5 40%

6 a 8 50%

9 i 10 75%

11 o + 80%



GUIA D’ESTIU 2018

Guia d’estiu 2018

Actualitzada amb les
novetats del nou Decret
de lleure, perquè pugueu
planificar i fer el
seguiment de les vostres
activitats d’estiu amb
seguretat, qualitat i
atenent a la normativa
vigent.



CATÀLEG D’ACTIVITATS CASALS

Posem a disposició dels esplais un catàleg d’activitats per als casals d’estiu. 

Avantatges:

• Contractació de les activitats. Totes les activitats es contracten a través d’un únic interlocutor

• Preus especials o condicions avantatjoses en algunes activitats..

• Gaudir d’una subvenció de 200€ per esplai en la realització d’aquestes activitats, que es 

descomptarà de l’import total de les activitats contractades.

Aquest és el primer repartiment, tenint en compte el nombre d’entitats que teniu previst realitzar casals d’estiu enguany. Si hi ha entitats que no

utilitzen la subvenció, o només ho fan parcialment, realitzarem un segon repartiment, que incrementaria l’import de la subvenció. Aquest segon

repartiment es comunicaria en el moment de la facturació.

• Condicions de pagament. Contractar aquestes activitats no requereix bestreta ni pagament el 

dia de l’activitat, i permet realitzar la liquidació de totes les activitats realitzades en un únic 

pagament un cop acabada la campanya, a través de la Federació.

Cap d’aquestes condicions especials són aplicables si contacteu directament amb els 

proveïdors.

Persona de contacte: Rosa Monserrat
rmonserrat@fundesplai.org



RIFA 2018

• Butlletes de 2€

• Talonaris de 80€

• Preu del talonari pels esplais: 2€

(menys del 25% del cost real)

Us demanem el compromís de les
entitats de fer el seguiment de l’ús real
que en fan les famílies o la pròpia
entitat.

Us farem arribar una enquesta de
valoració perquè la completeu com a
entitat i una altra perquè la feu arribar
a les famílies i les recolliu completades



SAMARRETA 2018

Preu: 3€

comandes de samarretes a:
federacio@fundesplai.org

• Disposareu d’una samarreta de cada talla 
per poder ajustar la comada tant en 
quantitat com a nivell de talles. El mostrari 
no es podrà retornar i per tant formarà part 
de la comanda final.

• Podreu fer les comandes juntament amb la 
inscripció a Festa Esplai. 

• La darrera comanda es farà el 14 de maig.
(per comandes exclusivament d’estiu)



FESTA ESPLAI 2018

Contacte:
federacio@fundesplai.org

El gran esdeveniment anual de la Fundació Catalana de l’Esplai 

i de les entitats que aplega 

diumenge 6 de maig 

Com participar

• Realització d’activitats

• Infants, famílies...

• Proposta de participació dels 

infants i joves:
Proposta d’activitats per infants

Incorporació joves voluntaris a la comissió pedagògica de la Festa



GIMCANA SOLIDÀRIA

RECORDEM

La Gimcana és una activitat lúdica de recaptació de fons

que organitza Fundesplai perquè tots els infants i joves

puguin accedir a activitats educatives de qualitat i no en

quedin exclosos per motius econòmics.

Cal coresponsabilitzar-se com entitats i amb les famílies en

la recaptació de fons a través de la participació activa, per

simbòlica que sigui, amb la creació d’equips i organitzant

activitats




