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

CAMPANYA 

ENCERTA L’ESTIU 2019



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. CONTRACTACIONS ESTIU (Servei laboral)

2. CAMPANYA DE BEQUES

3. DIFUSSIÓ D’ACTIVITATS

4. GUIA D’ESTIU

5. CATÀLEG D’ACTIVITATS

6. CAMPANYA D’AUTOFINANÇAMENT – RIFA

7. SAMARRETA

8. FESTA ESPLAI 2019

9. GINCANA SOLIDÀRIA 



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 19ESTI

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
• Generació de llistats
• Cobrament on-line

Els grups d’activitat són atemporals, hem de crear noves activitats per al 2019, dins dels 
grups d’activitats ja creats

* Cal que totes les inscripcions de l’entitat es facin en un únic sistema o plataforma.



GUIA D’ESTIU 2019

Guia d’estiu 2019

Actualitzada  per poder 
planificar i fer el seguiment de 
les vostres activitats d’estiu amb 
seguretat, qualitat i atenent a la 
normativa vigent.



CATÀLEG D’ACTIVITATS CASALS

Avantatges:

• Contractació de les activitats centralitzada. Totes les 

activitats es contracten a través d’un únic interlocutor

• Preus especials o condicions avantatjoses en algunes 

activitats..

• Gaudir d’una subvenció de 100€ per esplai en la 

realització d’aquestes activitats, que es descomptarà de 

l’import total de les activitats contractades.

• 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 2019

• 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 2019

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 2019

Contacte:
federacio@fundesplai.org

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

i de les entitats que aplega 

diumenge 12 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




