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Fundesplai 

 

  Presentació de l’entitat 

La Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) és una iniciativa sense ànim 

de lucre que des de fa prop de 50 anys, treballa a favor dels infants, les 

joves, les famílies i el Tercer Sector des dels àmbits educatiu, social i 

ambiental.  

Fundesplai desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i 

activitats orientades a educar els infants i joves, enfortir les entitats del Tercer 

Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social. 

L’actuació global de Fundesplai l’any 2018 ha arribat a 258.656 persones 

Visió 

Fundesplai vol esdevenir una organització reconeguda i 

sostenible, que combina la lògica local i global amb la seva 

actuació amb presència territorial, caracteritzada per la qualitat i 

la innovació, i per establir aliances estratègiques amb 

administracions i entitats. 

 

Fundesplai orienta la seva tasca a través de quatre valors humans que 

inspiren la seva missió: 

 UTOPIA  

Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en 

els valors de la pau, la democràcia i la fraternitat. 

 SOLIDARITAT 

Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en el 

respecte a la dignitat de les persones i dels pobles, a la diversitat i als 

drets humans. 

 INICIATIVA 

Volem fomentar la participació, l’autonomia personal i l'esforç 

individual i col·lectiu, per fer front als reptes amb creativitat i per 

desenvolupar una ciutadania activa i responsable.  

 FELICITAT 

Cerquem la formació de persones que aspirin a una vida feliç, que es 

fonamenti en l’autoconfiança i en l’obertura a l’altre, en 

l’honestedat, la generositat, l’expressió dels sentiments i el compromís 

amb la comunitat. 

Així mateix, des del punt de vista organitzatiu, Fundesplai concreta cinc 

valors que impregnen la seva manera de fer: 
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Fundesplai és el resultat i la suma d’un conjunt d’entitats i projectes, amb 

més de cinquanta anys d’història, que han fet pinya entorn uns mateixos 

objectius. 

Més informació: www.fundesplai.org 

 

  

INDEPENDÈNCIA 

• Treballem sense subordinació econòmica, 
política ni institucional, ni submissió a cap altre 
interès que no siguin els valors que inspiren la 
nostra missió. 

Transparència

• Treballem amb claredat en els objectius i 
transparència en la gestió dels recursos. Una 
transparència basada en la coherència i en la 
informació, portes endins i respecte a la societat. 

Pluralisme

• Volem l'aportació de la pluralitat, de la diversitat 
i de la participació, tant en la vida interna de 
l’organització com en el treball en xarxa amb 
altres agents i en les relacions amb el nostre 
entorn.

Sostenibilitat

• Volem actuar amb austeritat i aplicant criteris 
d’eficiència en la gestió que ens permetin que la 
nostra acció social i educativa sigui el màxim 
d’eficient amb el mínim impacte ambiental. 

Coherència

• Volem que la nostra activitat i el nostre 
funcionament siguin reflex dels valors que 
proclamem.

http://www.fundesplai.org/
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Recursos per millorar el català 
 

 

Per aprendre… 

 Consorci per a la Normalització Lingüística: ofereix formació arreu del 

territori. 

 Parla.cat: materials didàctics en línia per aprendre català. Es pot triar 

entre diversos nivells i entre seguir la formació en modalitat lliure o 

amb tutoria, 

 Materials per a l’acolliment lingüístic: materials per fer un primer 

contacte amb la llengua catalana. 

 

Per millorar i resoldre dubtes… 

 Optimot. Cercador que permet resoldre els dubtes més freqüents 

sobre la llengua catalana. 

 Cercaterm: cercador de termes del TERMCAT, conté definicions, 

equivalències en altres llengües, etc. 

 Traductor automàtic en línia: informació sobre traductors en línia 

disponibles en català. 

 

La tecnologia, en català! 

 Català, llengua digital: recull de recursos sobre aplicacions i 

tecnologia en català. 

 Terminologia bàsica de dispositius mòbils: diccionari elaborat pel 

TERMCAT sobre dispositius mòbils. Es pot consultar en línia o bé 

descarregar. 

 

Per conjugar verbs 

 Verbix: aplicació que mostra la conjugació de verbs en català i en 

altres llengües. 

 Gran diccionari de la llengua catalana: en les definicions dels verbs 

en infinitiu hi inclou l’enllaç. “Conjugació”, que porta a la conjugació 

del verb cercat. 

 Catalanitzador de Softcatalà: eina per posar en català el nostre 

ordinador 

 

 

 

 

http://www.cpnl.cat/
http://www.parla.cat/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/acolliment_linguistic/materials_acolliment/
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/
http://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/traduccio-automatica-en-linia/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/06_catala_llengua_digital/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/171/Presentacio/
http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml
http://www.diccionari.cat/
https://www.softcatala.org/catalanitzador/
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Diccionaris 

 Diccionari de la llengua catalana . Institut d’Estudis Catalans. 

 L’Enciclopèdia . Web de l’Enciclopèdia. 

 Recursos lingüístics en matèria jurídica i administrativa 

 Autoaprenentatge de llenguatge jurídic. 

 Diccionari jurídic català. Diccionari especialitzat en dret. 

 Justiterm . Cercador de termes jurídics i administratius en català i 

castellà. 

 Terminologia jurídica i administrativa. Recull que conté 

equivalències castellà-català. 

 

I si fem voluntariat? 

 Voluntariat per la llengua és un programa per practicar català a 

través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques 

formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un 

aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. 

 

El català, de bon humor! 

 Català a l’atac: Sèrie de 45 microespais de divulgació de temes 

lingüístics que mostren, amb sentit de l’humor, ka riquesa expressiva 

de la llengua. 

 

I els jocs de moda 2021! 

 Paraulògic, joc de paraules que ha triomfat a finals de l’any 2021! 

 Wordle, joc que també ha irromput amb molta força aquest any! 

 

http://dlc.iec.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/index.html
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=0
http://www.gencat.cat/justicia/justiterm/
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/llengua/juradm.pdf
http://www.vxl.cat/
http://www.tv3.cat/catalaalatac
https://vilaweb.cat/paraulogic/
https://gelozp.com/games/wordle/

