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Entitats infantils i juvenils

d’educació en el lleure

Què és

• Promoció de la participació dels infants i adolescents nouvinguts a les
entitats d’educació en el lleure de la ciutat.

• Són entitats (agrupaments escoltes i centres d’esplai) que eduquen infants i
joves tot participant i fent activitats de caràcter ludicoeducatiu, generalment
els dissabtes a la tarda (i campaments, casals i colònies en períodes de
vacances).

• Els agrupaments escoltes i els centres d’esplai són organitzacions
democràtiques i independents, dirigides per gent jove, que duen a terme la
seva tasca des del voluntariat i amb una intenció educativa explícita
(foment de la iniciativa, el compromís, la responsabilitat, etc.).

• A Barcelona existeixen més de 175 entitats d’educació en el lleure
distribuïdes per tots els districtes de la ciutat. Aquests centres estan
adherits als diferents moviments i federacions d’escoltisme i esplai de la
ciutat reconeguts per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya.

• Cadascuna de les entitats té els seus monitors/caps responsables i les seves
unitats de nois i noies segons els grups d’edat (de 5 a 8 anys, de 9 a 11
anys, de 12 a 14 anys, de 14 a 16 anys i, en alguns casos, de 16 a 18
anys o més).

A qui està adreçat

• A infants i joves de la ciutat, d’entre 5 i 16 anys especialment.
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Com es realitza

• Els infants, joves i famílies interessats poden dirigir-se directament a les entitats
del seu barri i sol·licitar la informació que desitgin (sense cap compromís).

• Si necessiten conèixer les entitats d’educació en el lleure del seu barri, poden
adreçar-se al Punt d’Informació sobre Associacionisme Juvenil del Casal
d’Associacions Juvenils de Barcelona o consultar els directoris d’entitats de
www.casalbcn.info o www.bcn.cat. Camí per entrar el directori d’entitats de lleure:
Directoris > Associacions > Societat > Infants i joves > Cercar per districtes.

On es pot realitzar

• Per inscriure’s, cal adreçar-se als locals dels mateixos centres i parlar amb els
seus responsables. La majoria de centres d’esplai o agrupaments escoltes es
troben a parròquies, ateneus, equipaments i associacions culturals, etc.

• Per sol·licitar informació, cal adreçar-se al Punt d’Informació sobre
Associacionisme Juvenil del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona:
Ausiàs Marc, 60
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 15 h i de 16 a 22 h

dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Telèfon: 901 51 52 53
Correu electrònic: casal@casalbcn.info
Web: www.casalbcn.info
Metro: L1-Arc del Triomf i L2-Tetuan

Quina documentació cal presentar

• No cal aportar cap tipus de documentació.

• Únicament s’ha de realitzar la inscripció i pagar la quota mensual que tingui
establerta l’entitat (que cobreix, entre altres, l’assegurança de l’infant/jove).
També cal tenir presents les despeses de les excursions de cap de setmana, i els
campaments i colònies de setmana santa i d’estiu.

Aquesta fitxa s’ha elaborat a partir de la informació obtinguda 
del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona.


