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LA FUNDACIÓ

T'EXPLIQUEM QUI SOM

 

La Fundació Escolta Josep Carol (FEJC) va ser

creada el 1997 de la mà d’Escoltes Catalans, amb

l'objectiu d'amplificar la presència de l'escoltisme

a Catalunya, mitjançant propostes de serveis

socioeducatius complementaris a l'escola i als

agrupaments o esplais i vertebrant una proposta

formativa per a educadors/es en el lleure a través

de l'Escola FORCA.

Entesa l’educació com un instrument clau pel

progrés social, des de la Fundació col·laborem amb

altres agents socials i educatius per dur a terme

de forma coordinada, complementària i coherent

aquesta tasca.

La formació d’educadores de l’Escola FORCA

que a través d’iniciatives que combinen la

reflexió amb l’acció, aconsegueix una societat

més crítica i capacitada per transformar-se.

L’acció educativa, estructurada en diversos

serveis i projectes destinats a infants i joves,

en l’àmbit de l’educació no formal i també en el

de l’ensenyament reglat.

La recerca en els camps educatiu i social i la

generació de reflexió entorn el paper que

l’educació no formal té en el transcurs vital de

l’individu i de la seva societat.

Les principals línies d’actuació de la Fundació són:
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La nostra missió és promoure

l’educació d’infants i joves en

la ciutadania responsable i en

els valors propis de

l’escoltisme, a través del

suport a la tasca educativa i

associativa d’Escoltes

Catalans, de la generació de

reflexió i pensament i del

desenvolupament de

projectes, serveis i recursos

en l’entorn educatiu.

Volem millorar la projecció social i contribuir a

enfortir l’escoltisme com a institució de

referència en la generació d’opinió, pensament

i reflexió en polítiques educatives, joventut i

participació  

Generem recursos i serveis educatius de

lleure de base comunitària

Pretenem aportar qualitat i innovació a les

necessitats educatives 

Impulsem aliances amb organitzacions i

projectes estratègics 

1.

2.

3.

4.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

T'EXPLIQUEM QUI SOM

 

MISSIÓ

Justícia global 

Participació activa 

Laïcitat

Coeducació 

Feminisme

Respecte mutu 

VISIÓ

VALORS

SUPORT 

A 

Durant el curs 2020-21, hem participat en els projectes d’Escoltes

Catalans de manera parcial, ja que hem concentrat bona part dels

esforços en el desenvolupament de la pròpia activitat i en tasques

que durant el curs anterior no havíem pogut dur a terme amb

normalitat a causa de la pandèmia de la covid-19.

El context sanitari i les noves restriccions que han condicionat

l’activitat, han requerit  un gran esforç d’adaptació, que se suma al fet

de lidiar i gestionar la incertesa que ha generat la situació.

No obstant això, des de la FEJC hem treballat de forma conjunta amb

Escoltes Catalans en projectes associatius com el de Gènere i

Feminismes, amb noves propostes formatives per a les caps, en la

detecció i prevenció de violències masclistes en el lleure i en el

projecte d’ASI per fer front i prevenir l’abús sexual infantil i juvenil. 

Així mateix, podem parlar del projecte Drets que es basa en

l’acompanyament de les joves i les seves famílies en la gestió de la

incertesa als seus centres educatius de secundària. D’altra banda,

també hem realitzat un treball coordinat amb Escoltes Catalans en el

marc dels projecte de Sostenibilitat, en el qual hem treballat en una

proposta formativa per a les caps en relació a la sostenibilitat i la

justíia global.

Memòria curs 2020-21

4



Durant el curs 2020-2021:

2.458

17

CURSOS DE

MONITORS/ES

EN EL LLEURE

3

CURSOS DE 

PREMONITORS/

ES

1

CURS DE

DIRECTORS/ES

EN EL LLEURE

FORMACIONS

1

FORMACIÓ

SOBRE

PARTICIPACIÓ I

LLEURE

1

FORMACIÓ DE

VETLLADORS

ESCOLARS

1

FORMACIÓ

D'ASI 

(PER LA GESTIÓ I

PREVENCIÓ D'ABUSOS

SEXUALS A INFANTS I

JOVES) 

ESCOLA FORCA

EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

 

Un dels projectes propis de la

fundació és l’Escola Forca, que es

dedica a la formació des de fa 40

anys i des d’on oferim una gamma

de cursos i recursos formatius,

documentals i d’assessorament

relacionats amb l’associacionisme

educatiu, l’educació en el lleure i,

en general, la intervenció

educativa.

Es tracta de formació reglada

(cursos de monitors/res i de

directors/res) i formació contínua i

específica per a educadors i

educadores, monogràfics o tallers.

24 

ACCIONS

FORMATIVES

HORES DE

FORMACIÓ

473

ALUMNES

MATRICULATS

151 

VINCULATS A

ESCOLTES
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Des de la Fundació Escolta Josep Carol gestionem la xarxa de terrenys

d’Acampada.org, a més de coordinar la cessió d’espais i la programació de

sortides i campaments. Aquesta coordinació inclou la gestió de les reserves,

la tramitació del lloguer de transport, el préstec de materials (tendes,

material de cuina, pavellons, carpes…), la prestació de la informació per la

compra de material d’acampada de gran format i la realització d’activitats i

material pedagògic. 

D’altra banda, també ens encarreguem del control dels grups que fan ús del

terreny d’acampada i ens assegurem que s’utilitzi el terreny per la realització

d’activitats de lleure infantil i juvenil amb finalitat educativa, degudament

notificades i autoritzades per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de

Catalunya i pel Consell Comarcal i l’Ajuntament en el qual pertany.

Durant el curs 2020-21 l’ocupació dels terrenys d’acampada s’ha vist molt

perjudicada i condicionada per les restriccions sanitaries per la covid-19, fins

el punt que es hem hagut d’anul·lar les reserves programades pels

campaments de Primavera. Tanmateix, des del servei d’Acampada no hem

cessat la nostra activitat.

Mas Malleu

 Malleu d’Alt 

Mas Malleu Malleu de Baix

2 a la Garrotxa: 

Borda de Falip - Calderès

Borda de Falip - Camp 

2 al Pallars Sobirà: 

Mas Ciutadia

La Plana Gran - El Pla del Pont 

Mas Hostalets-Puigmal 

3 al Ripollès: 

59 

RESERVES

GESTIONADES

2.430

PLACES

OCUPADES

 

ACAMPADA.ORG

LA NOSTRA XARXA DE TERRENYS

Durant el curs 2020-21:

El Pasqualet 

1 al Vallès Oriental: 

Cal Bisbe 

Les Vinyes 

2 al Berguedà:

Mas de Barreda

Borda de Batalla i

de Mola d’Amunt: 

Prat del Cultiot

Caixen

Prat de la Bassa

Prat Llarg

Prat del Bosc 

Prat Petit

8 al Pallars Jussà: 

La Riba

1 a l’Alt Camp: 

19

TERRENYS

ASSOCIATS

A LA XARXA
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CASAL D'INFANTS I JOVES

 

El Casal d’Infants i Joves Quico Sabaté és un espai

educatiu dirigit al desenvolupament personal als

infants amb la intenció de revertir positivament en la

conciliació laboral i familiar i la prevenció de

situacions de risc i/o vulnerabilitat.

El nostre casal té lloc al barri de Santa Eulàlia, a

L'hospitalet, on hi viuen nombroses famílies que no

poden recollir als infants a la sortida de l’escola, i en

efecte passen la tarda sols; fins i tot, a càrrec de

germans més petits. Les conseqüències

immediates de la manca de referent adult poden ser

vulnerabilitat i risc, dèficits en el desenvolupament

personal i mancances en els aprenentatges

escolars. Així doncs, amb els anys, el Casal Quico

Sabaté ha anat omplint una necessitat fruit de

l’actual realitat social, laboral i familiar.

Durant el curs 2020-2021:

QUICO SABATÉ

67

INFANTS HAN

ASSISTIT AL

CASAL DIARI

15

INFANTS HAN

ASSISTIT PER

PRIMERA VEGADA

146

PARTICIPANTS AL

CASAL D'ESTIU

102

PARTICIPANTS  QUE NO

ASSISTIEN AL CASAL

DURANT EL CURS

183

INFANTS HAN PARTICIPAT

EN TOTAL DE LES

ACTIVITATS DEL CASAL

Durant el curs escolar: 

Durant els casals d'estiu: 
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TEAs i PMOEs

TALLERS D'ESTUDI ASSISTIT

 

Els Tallers d’Estudi Assistit són espais de suport a

l’escolarització fora de l’horari lectiu que oferim a alumnes de

primària i secundària amb la intenció de garantir l’èxit escolar i

la igualtat d’oportunitats per adquirir hàbits i tècniques

d’estudi, i a la vegada assolir unes bones bases curriculars

acadèmiques. Va dirigit a alumnes de l’Escola Pompeu Fabra

(alumnat de tercer fins a sisè de primària) i de l’Institut Jaume

Botey (alumnat de primer a quart d’ESO).

Durant el curs 2020 - 2021 tota l’activitat ha estat marcada

pel context de pandèmia i per les restriccions sanitàries que

han condicionat l’activitat escolar i extraescolar. 

Així i tot, hem seguit efectuant els tallers i realitzant

l’acompanyament i el suport als infants, la qual cosa ha

permès consolidar els hàbits d’organització i les tècniques

d’estudi, la planificació en el treball escolar i l’adquisició de les

competències bàsiques (llengua i matemàtiques) i d’altres

matèries on l’alumnat necessitava més suport.

Durant el 2021 hem ofert quatre dies per setmana els

estudis de taller assistit. El taller dirigit als alumnes de

l’Escola Pompeu Fabra ha acollit un total de 20 participants al

llarg del curs. Al taller vinculat a l’Institut Jaume Botey hi han

participat un total de 22 joves. 

20

Durant l'any 2021*:

PARTICIPANTS 

A L'ESCOLA

POMPEU FABRA

22

PARTICIPANTS 

A L'INSTITUT 

JAUME BOTEY

65%

DELS

PARTICIPANTS

Han millorat els seus resultats

acadèmics després d’assistir

als tallers d’Estudi Assistit

75%

DELS

PARTICIPANTS

Han  mostrat motivació,

iniciativa i responsabilitat a

l’hora de realitzar les tasques

escolars diàries

80%

DELS

PARTICIPANTS

Han reconegut el valor del

respecte i el treball en equip i

valoren positivament les

individualitats dels companys

60%

DELS

PARTICIPANTS

Han  fet ús de la llengua

catalana de forma habitual, la

qual cosa afavoreix la

comunicació amb els agents

educatius.

*Aquestes dades no representen estrictament

l’activitat del curs 2020-21, sinó que engloben la

participació dels TEA durant l’any 2021. 

Els Plans Educatius d’Entorn de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el marc en què es

basen bona part dels nostres Tallers d’Estudi Assistit rep dotacions del Pla de

Millora d’Oportunitats Educatives, basat en el principi d’autonomia dels

centres educatius i en la dimensió comunitària de l’educació. 

Durant el curs 2020-21 hem realitzat aquests tallers basats en els Plans

Educatius d’Entorn de l’Ajuntament de l’Hospitalet concretament a les

escoles Milagros Consarnau, Bernat Desclot, Prat de la Manta, Provençana,

Frederic Mistral i Paco Candel (alumnat de 3r fins a 6è de Primària) i l’Institut

Jaume Botey, Santa Eulàlia i Bisbe Berenguer (alumnat de 1r a 4t d’ESO) del

barri de Santa Eulàlia a L’Hospitalet de Llobregat. Vam oferir 18 places per a

cada centre educatiu. 
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3

De temàtica ambiental

3

1 

Sobre patrimoni

D'àmbit social

CAMPS DE TREBALL

ESTIU 2020-2021

 

Els camps són espais de convivència i creixement

personal on els i les joves dediquen una part del seu

temps a millorar l’entorn social, cultural i natural del

nostre territori. Durant el darrer curs, des de la Fundació

Escolta Josep Carol hem gestionat diversos camps de

treball repartits per vuit comarques catalanes: Montsià,

Alta Ribagorça, Conca de Barberà, Ribera d'Ebre, Terra

Alta i Vallès Occidental. Les temàtiques dels camps són

diverses: recuperació de l'entorn natural, arqueologia,

recuperació de patrimoni o de caire social. 

118

PARTICIPANTS EN TOTAL DELS

NOSTRES CAMPS DE TREBALL

7

CAMPS DE

TREBALL 
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BAOBAB

IMPULS DE PROGRAMES DE LLEURE

Baobab ha intervingut a 12 barris i 6 districtes: 

El programa Baobab és un dels eixos estratègics en política

educativa, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i pretén

impulsar i enfortir projectes de lleure organitzats per gent jove

que duen a terme la seva tasca des de l’associacionisme

educatiu, és a dir, des del voluntariat i amb una intenció

educativa explícita dirigida a infants, joves i les seves famílies.

A través del programa Baobab aspirem a crear les condicions

necessàries per fer créixer o néixer esplais i caus, col·laborant

amb la xarxa i la comunitat i treballant amb el territori i des

d’aquest amb l’objectiu de reduir les desigualtats a la ciutat de

Barcelona. Formem part del programa de Pla de Barris i Foment

de Ciutat, en col·laboració amb l'IMEB, que gestionem des de

mitjans de 2021 amb un equip de 4 persones contractades.

En definitiva, impulsem noves propostes de lleure associatiu

als barris, enfortim i acompanyem les entitats de lleure

existents als barris i visibilitzem el lleure associatiu. 

Aquest curs hem tancat la intervenció al

barri de Trinitat Vella (del districte de Sant

Andreu), al barri de Trinitat Nova (al districte

de Nou Barris), a La Marina (del districte de

Sants-Montjuïc) i a La Teixonera (al barri

d’Horta-Guinardó). 

Hem iniciat intervenció als barris del Carmel,

Can Baró, Can Peguera i Turó de la Peira. 

Fites aconseguides:

Creació d’entitats de lleure, com L’Esplai

Perifèrik (de Verneda i La Pau)

Manteniment de la periodicitat de lleure a

diversos barris 

Participació a reunions de xarxa de territori

Creació de projectes com: Vincular per Educar 

Vinculació d’infants i famílies a les entitats, i

d’entitats entre elles 

Acompanyament d’entitats com Mijac La Pau

Visibilitzar entitats de lleure 

Besòs - Maresme 

Verneda- La Pau 

De Sant Martí a:

Baró de Viver

Bon Pastor 

Trinitat Vella

De Sant Andreu a:

Trinitat Nova 

Turó de la Peira 

Can Peguera

De  Nou Barris a:

La Marina

De Sants-Montjuïc a: 

Sant Genís dels Agudells

 La Teixonera 

Carmel i Can Baró 

D’Horta-Guinardó a:

Raval Sud 

Gòtic 

 De Ciutat Vella a: 
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47

INFANTS 

D'ENTRE 3 I 5 ANYS

47

INFANTS 

D'ENTRE 6 I 7 ANYS

42

INFANTS 

D'ENTRE 8 I 9 ANYS

34

INFANTS 

D'ENTRE 10 I 11 ANYS

EMOZONA'T

CASAL D'ESTIU

Emozona’t és un projecte socioeducatiu de casal d’estiu que

realitzem durant el mes d’agost encarat als infants d’entre 3 i

12 anys dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona. 

Un dels objectius del projecte és generar un espai de confiança

on es promoguin les relacions positives i el benestar emocional

a través d’eines i mecanismes de gestió emocional i

comprensió de la realitat actual. Pretenem així facilitar la

conciliació de les famílies que porten els seus fills al casal.  

El Casal d’Estiu 2021 l’hem realitzat al CEIP Ferrer i Guàrdia del

2 al 27 d’agost. 

169

PARTICIPANTS

EN 

TOTAL

24

ACTIVITATS 

REALITZADES 

SETMANALMENT

17

INFANTS AMB

NECESSITATS

EDUCATIVES ESPECIALS

42

INFANTS

DERIVATS DE

SERVEIS SOCIALS

PER EDATS:

EL CASAL D'ESTIU DEL CURS 2020-21:
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FINANÇAMENT

ELS NOSTRES COMPTES

Serveis Educatius
43%

Subvencions públiques
34%

Escola Forca
10%

Escoltes Catalans 
9%

Serveis educatius
53%

Funcionament general
36%

Escola Forca
9%

Acampada
2%

Ingressos: Despeses:

QUI FORMA LA FUNDACIÓ?

PATRONAT

Elena González Vidal

Direcció General

Olga Ortiz Bou

Cap tècnica 

Maria Asensio Albà

Direcció de serveis

Minerva Domingo Padilla

Coordinació de cursos 

 

Joan Toronell Ponces 

Coordinació de Serveis Educatius

Pau Riera Pascual

Programes

Lorena Otton Roger

Administració

Laia Ibáñez Torregrosa

Gestió del servei d’acampada

Elena Barba Ronquillo

Servei de neteja 

Khadija Azouagh Ismaili

Suport de Garantia Juvenil

Beza Oliver Martínez

Suport de Garantia Juvenil

Félix Calvo Jorba

Suport de Garantia Juvenil

Marta Albi Botey  

Joan Toronell Ponces

Coordinació Casal

Siham Ahmian

Servei de Neteja

MONITORS/ES DEL CASAL:

Alicia Azpilicueta Maluquer

Anna Burgueño Garcia del Moral

Anna Maestre Pizarro

Anna Martin Torrents

Belen Frugoni Sánchez

Júlia Cruz Sese

Júlia Valera Florensa

Laia Gimenez Solé

Leire Muñoz Baena

Laia Hernandez Fabrés

Marina Roura Hernandez

Marta Listosella Grinyo

Marta Molés Barrero

Ona Lain González

Sara Sanfeliu Ruiz

Ester Rosàs i Cortada

Presidència 

Júlia Petit Terradas

Presidència d’Escoltes

Catalans i Vicepresidència de

la FEJC

Marina Farré Torres

Àmbit pedagògic d’Escoltes

Catalans i Vocal

Pol Rojas

Cap d'econòmic d'Escoltes

Catalans i vocal

Yabel Pérez Moreno

Secretari - vicepresident

d'Escoltes

Victor Muntés Mulero

Vocal

Caterina Calsamiglia i

Costa

Vocal

Antoni Zabala i Vidiella

Vocal

Jordi Solé i Àleu

Vocal

 

EQUIP TÈCNIC CASAL QUICO SABATÉ:
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Acampada

2%

Ingressos  exxtraordinaris

2%



EN XARXA

TREBALLEM

La FEJC es vincula, treballa i es relaciona amb moltes organitzacions. 

Fem un recull dels organismes amb els quals vam treballar durant el curs

2020-21:
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La Confederació

Consell Nacional de la Joventut de

Catalunya

Consell de la Joventut de Barcelona

Xarxa per la conservació de la natura

Coop57

Educació360. Educació a temps

complet

Federació de Moviments de

Renovació Pedagògica

Grup del Programa per la Infància i

Adolescència

Observatori de la Infància

Consell de l’Esplai de L’Hospitalet de

Llobregat

Xarxa de Criança i Educació del

Districte 3 (L’H)

Som Energia

Escola Pompeu Fabra (L’H)

Escola Paco Candel (L’H)

Escola Prat de la Manta (L’H)

Escola Milagros Consarnau (L’H)

Escola Bernat Desclot (L’H)

Escola Frederic Mistral (L’H)

Escola Provençana (L’H)

Institut Jaume Botey (L’H)

Institut Santa Eulàlia (L’H)

Institut Bisbe Berenguer (L’H)

Escola Ferrer i Guàrdia  (BCN)

Escola el Turó (BCN)

IES Nou Barris (BCN)

INS Bernat Metge (BCN)

ENTITATS DE LES QUALS FORMEM

PART:

ESCOLES I INSTITUTS:

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Ajuntament de Montcada i Reixac

Ajuntament de Pont de Suert 

Ajuntament de Sarral

Ajuntament de Bot

Ajuntament de Pinell de Brai

Ajuntament d’Amposta

Ajuntament d’Ascó

Ajuntament Seu d’Urgell

Ajuntament Llavaneres

Ajuntament Almenar

Ajuntament Benavent de Segrià

Ajuntament Caldes de Montbui

Ajuntament Palau-solità i Plegamans

Ajuntament de Torres de Segre

Generalitat de Catalunya

Direcció General de Joventut

Servei d’Ocupació de Catalunya

Diputació de Barcelona

Institut Municipal d’Educació de

Barcelona

Foment de Ciutat 

Coordinació territorial a les Terres de

l’Ebre (Direcció General de Joventut)

Servei Comarcal Joventut del Segrià

Oficina Jove del Pla d’Urgell

Consell Comarcal de l’Urgell

Escoltes Catalans

Sidaestudi

Mandràgores

Caixa Proinfancia

Vicki Bernadet

AJUNTAMENTS: 

ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:

ALTRES ENTITATS:
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FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL


