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Entitat 
Nom: Grup d’Esplai Blanquerna 

Adreça: C/Sant Francesc, núm. 26 (Aprt. Correus 526) 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977440200 / 649996277 Correu-e: apolo@uoc.edu 

Web: http://      

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Casal d’estiu 

Responsable: Antoni Polo Moya 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Dansa  Formació  Salut 
 Espectacles  Lleure  Social 
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres: Casal d'estiu  

Objectius: 1. Oferir una manera lúdica i educativa d’ocupar el temps lliure, facilitant el 
desenvolupament de la creativitat, la imaginació… 
2. Reforçar els aprenentages adquirits a l’escola i practicar-ne de nous: expressió 
corporal, orientació en l’espai, expressió emocional… 
3. Crear i reforçar hàbits d’higiene i salut 
4. Fomentar el treball cooperatiu i aprendre a compartir 
5. Acompanyar en el desenvolupament positiu de la seva personalitat i obrir noves 
perspectivas de futur 
6. Oferir noves possibilitats i oportunitats als infants i joves amb dificultats 
sociofamiliars 

Descripció:  Programa que neix el 1989 com a primera experiència a la ciutat a demanda d’una 
associació de veïns per tal de disposar d’alguna oferta lúdico-educativa per a ocupar el 
temps de lleure dels infants al llarg de l’estiu. Ja en els seus inicis la intenció era poder 
oferir quelcom que arribés a la major part d’infants posibles i supones un vertader 
recurs social per a les famílies. 
El Casal s’ha desenvolupat a diferents indrets de la ciutat segons les circumstàncies, 
necessitats i possibilitats_i ha tingut diferents formats tot i que dins d’un marc comú: la 
realització d’una sèrie d’activitats lúdiques (tallers, sortides, jocs, esports, cuina, 
xcursions…) organitzades i presentades al voltant d’un centre d’interès i dutes a terme  
per un equip de monitors de lleure i voluntaris 

Destinataris: nens i nenes dels 3 als 15 anys 

Durada: juliol i agost 

Preu:  110€ mensual/nen 
 Gratuït  

Observacions: Al llarg dels últims anys hem inclòs molts dels participants del Pla d’Entorn –a través de 
diferents fòrmules- en el desenvolupament de l’activitat que ja de sempre ha tingut 
una voluntat d’arribar als infants amb majors dificultats socials 

 


