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“Com dissenyar casals d’estiu des d’una perspectiva 
d’educació 360?”



PER L’EQUITAT

DE QUALITAT 

DES DE LA 
GOVERNANÇA 

EN XARXA



Promou algun tipus de coordinació entre diferents àrees municipal

Disposa d’una taula estable de coordinació del programa 
d’estiu on hi ha implicades algunes àrees municipals i es fa 
un treball de coordinació

Taula estable de treball conjunt amb implicació de totes les 
àrees clau + establiment de criteris d’equitat i qualitat + del 
model de programa més adequat a la realitat del municipi

1. DES DE LA GOVERNANÇA Crear una taula tècnica municipal que incorpori àrees com 
educació, infància, joventut, serveis socials, esports, cultura, acció cívica, comunitat o 
participació

Inicial

Establert

Avançat



2. PER L’EQUITAT Facilitar l’accés als casals d’estiu a aquelles famílies més necessitades o 
en risc social

L’oferta municipal té present la igualtat d’oportunitats i preveu diverses 
mesures per facilitar l’accés dels infants de les famílies més necessitades

L’oferta municipal de casals d’estiu preveu alguna mesura puntual d’accés als 
casals d’estiu per a les famílies més necessitades 

L’oferta municipal de casals d’estiu preveu i actualitza 
anualment el conjunt de suports i mesures que faciliten  
l’accés + sobretot d’infants de famílies més necessitades

Inicial

Establert

Avançat



3. DE QUALITAT Fixar i promoure uns paràmetres de qualitat pel conjunt de l’oferta de 
casals del municipi

Promou algun paràmetre de qualitat pel conjunt de l’oferta

Fixa i promou de forma general alguns paràmetres de qualitat pel 
conjunt de l’oferta però no ho té recollit al projecte ni elaborat 
conjuntament amb altres agents

Fixa i promou de forma detallada els paràmetres de 
qualitat (pedagògica, organitzativa, etc.) pel conjunt de 
l’oferta, elaborat conjuntament amb els diferents agents i 
definits al projecte

Inicial

Establert

Avançat



4. EN XARXA Definir els objectius estratègics dels casals segons una perspectiva 
territorial, atenent als segments d’edat i perfils dels participants

Els objectius han estat definits per una sola àrea municipal i són els mateixos pel 
conjunt del municipi

Per a la seva concreció hi ha participat diverses àrees 
municipals i agents educatius segons les àrees territorials 
del municipi + distingint-ne de globals pel municipi i 
específics segons zones

Els objectius no són co-dissenyats conjuntament però s’hi 
distingeixen de globals i específics segons àrees del municipi

Inicial

Establert

Avançat



1. DES DE LA GOVERNANÇA Establir convenis de llarga durada entre l’Ajuntament i 
entitats del municipi per disposar d’un programa que permeti estabilitat i seguretat tant 
a entitats com al programa d’estiu

Col·labora puntualment amb entitats del municipi per dur a terme algunes activitats

Té establerts convenis amb entitats del municipi per dur a terme el 
conjunt d’activitats

Té establerts convenis de col·laboració d’almenys dos anys 
de durada amb entitats del municipi + i per definir-ne 
conjuntament l’oferta i els paràmetres bàsics d’equitat i 
qualitat

Inicial

Establert

Avançat



2. PER L’EQUITAT Destinar els recursos econòmics que han de garantir l’accés i la 
participació del conjunt d’infants del municipi amb igualtat d’oportunitats

L’oferta municipal de casals d’estiu preveu diversos recursos per a garantir 
l’accés als casals d’estiu amb igualtat d’oportunitats

L’oferta municipal de casals d’estiu preveu algun recurs puntual per a garantir 
l’accés als casals d’estiu amb igualtat d’oportunitats

L’oferta municipal de casals d’estiu preveu diferents 
recursos per a garantir l’accés als casals d’estiu amb igualtat 
d’oportunitats

Inicial

Establert

Avançat



3. DE QUALITAT Promoure un pla de formació adreçat a l’equip de dirigents dels casals i 
orientat a la millora de la qualitat dels casals d’estiu 

Tot i no promoure’s cap pla de formació adreçat a l’equip de dirigents s’ofereixen 
accions puntals (xerrades, documents de suport o altres)

Promou un pla de formació general adreçat a l’equip de dirigents a partir 
de diferents formacions puntuals

Promou anualment un pla de formació específic adreçat  a 
l’equip de dirigents i amb col·laboració amb altres agents

Inicial

Establert

Avançat



4. EN XARXA Planificar i posar en pràctica un procés de connexió entre els casals d’estiu i 
els centres educatius

La connexió és puntual i té lloc a partir d’aspectes o àmbits parcials com 
els espais o la coordinació entre professionals

La connexió és incipient i focalitzant-se únicament en aspectes organitzatius o 
d’espais

Es comparteix una estratègia comuna que inclou aspectes 
com la conciliació d’espais, la coordinació permanent 
d’agents o aprenentatges i l’impuls de nous aspectes 
d’interès pedagògic

Inicial

Establert

Avançat



Idees clau en una proposta 360 per als casals d’estiu

1. Un lideratge polític clar 
2. Bon coneixement de la realitat dels casals d’estiu al territori
3. Un objectiu ben definit
4. Vinculació d’agents i aprenentatges al llarg de tot l’any
5. Accions decidides per l’equitat i la inclusió
6. Suport a l’enriquiment de les activitats per la qualitat
7. Model de col·laboració amb entitats ciutadanes
8. Una bona estratègia de comunicació



Moltes gràcies!


