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Algunes reflexions i propostes sobre les 

Beques d’Estiu 
 

Data d’última actualització: abril 2022  
 
 

Un dels reptes del MCECC, és fer possible l’accés a les activitats d’estiu de tots els 

infants i joves dels nostres Centres i Clubs d’esplai.  

Sabem que la principal dificultat, sovint és l’econòmica. El cost del lloguer de la casa de 

colònies, el material, el transport col·lectiu, l’assegurança, la pensió o intendència, la 

contractació de personal en el cas dels casals d’estiu,... entre molts altres, fa que els 

preu que acaben costant les nostres activitats siguin una barrera per aquelles famílies 

que viuen una situació econòmica precària.  

Amb l’objectiu que infants i joves tinguin l’oportunitat de participar de les activitats 

independentment dels seus recursos econòmics el Moviment de Centres i Clubs d’Esplai 

posa en marxa la Campanya de beques adreçada les activitats d’estiu. Sota el lema “Cap 

infant sense colònies” és pretén captar donatius particulars i ajudes públiques per poder 

fer front a la demanda de sol·licituds de beques dels centres d’esplai.  

Tot i així us animem a que vosaltres també busqueu altres recursos i que utilitzeu el 

vostre entorn per trobar, encara, més oportunitats. 

 

 

10 idees per captar diners per les beques d’estiu 
 

A continuació us proposem algunes propostes: 

1. En cas de tenir un romanent econòmic a final de curs, podeu decidir destinar una 

part al fons de beques.  

2. En el vostre entorn més immediat, podeu posar guardioles als comerços i bars 

propers al centre d’esplai perquè la gent “tiri” monedes. Guardioles que indiquin 

algun lema “Cap infant sense colònies!” (per exemple). Podeu fer algun cartell 

com a suport. 

3. La parròquia, l’Associació de veïns, l’AMPA, els Serveis Socials poden ser 

sensibles a donar ajut als infants, podeu proposar que us bequin a alguns infants. 

4. Podeu aplicar una quota solidària a l’ inscripció de colònies, oferint una opció que 

permeti a aquelles famílies amb més recursos donar 10 € o 20 € més de la quota 

bàsica establerta per contribuir al fons de beques.  
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5. Podeu organitzar un esdeveniment, una obra de teatre, un torneig esportiu, un 

concert,... amb la finalitat de recaptar diners per la Campanya “Cap infant sense 

colònies”. 

6. Es pot organitzar una rifa, sortejant una cistella, un regal,... que us poden 

proporcionar els comerços del barri o de la vostra població. 

7. Podeu organitzar una activitat oberta al barri, en la que participar tingui un cost 

simbòlic o voluntari i que serveixi per promocionar les activitats d’estiu al mateix 

temps que recaptem diners per les beques. Pot ser una gimcana, tallers... 

8. Podem demanar espònsors en la difusió de les nostres colònies i ens 

comprometem que amb els diners el destinarem a beques, a canvi donem 

visibilitat a les empreses que ens patrocinin posant-los en la nostra difusió. 

9. Algun dels dissabtes del curs, podeu fer un dibuix al terra que representi les 

colònies, o algun lema que vulgueu, i transformar-lo en un repte consistent en 

omplir els buits amb monedes. 

10. El Nadal, és una bona època, la loteria, la rifa d’una panera, organitzar un quinto... 

podem destinar una part aquesta finalitat. 

 

Alguns consells... 
 

⎯ Si fem una política de beques a l’esplai, cal comunicar-la a les famílies, i explicar 

els nostres criteris.  

⎯ Caldrà poder comprovar que aquella família té pocs recursos i haurem de 

procurar tenir molta discreció i confidencialitat. Serà necessari, però, que 

demanem, almenys, la declaració de renda per comprovar els ingressos, el 

certificat de convivència on constin tots els membres de la unitat de convivència. 

Amb aquestes dades podrem valorar, a través, per exemple, dels barems del 

MCECC, quines aportacions fer.  

⎯ El més rigorós sempre és la demanda d’un informe d’un professional de Serveis 

Socials o Càritas, en el que ens constatin la dificultat econòmica. Podem tenir en 

compte, a part dels ingressos percebuts, les despeses i les dificultats especials, 

com ara quedar-se a l’atur. Podem fer un qüestionari que ens ajudi a recollir 

aquestes dades.  

⎯ En moltes ocasions val la pena fer pagar una part de la quota (encara que sigui 

una quota simbòlica) i depenent de les possibilitats de cada cas. És una manera, 

també, de donar valor a les nostres activitats.  
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⎯ És important ser transparents, fer una mica de balanç de la campanya i les 

accions per aconseguir fons per a beques. Un balanç que respongui a: quants 

diners heu recaptat i quants infants heu becat. 

 

Conclusions 
 

La vostra feina té un valor incalculable, les colònies són vivències úniques que, sense 

dubte, els infants i adolescents esperen amb entusiasme, dies que ajuden a transmetre 

uns valors, sent l’estiu l’estació del lleure educatiu.  

Som esplais en “Moviment”, compromesos amb la transformació social, hem d’estar 

orgullosos del nostre model obert en una societat plural, sense fronteres, per això és 

d’agrair l’esforç que fem plegats per fer realitat les colònies d’estiu a infants en situació 

d’exclusió social. 


