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què podem fer junts?
Un tast de les campanyes, propostes i serveis 
de la Fundació Catalana de l’Esplai fins a l’abril del 2013

Casals d’hivern
Del 27 de desembre 
de 2012 al 4 de gener 
de 2013

Com cada any, durant 
els dies laborables de 
les vacances de Nadal 
molts centres d’esplai 
organitzen casals d’hi-
vern. Activitats, tallers, 
excursions. Una bona 
manera d’acabar i co-
mençar l’any amb els 
amics i amigues, apre-
nent i passant-ho bé! 
Si voleu saber quin és 
l’esplai més proper a 
casa vostra i quines 
activitats hi podeu fer, 
poseu-vos en contacte 
amb la Fundació! ■ ■  

Més informació:  
93 474 74 74 
www.esplai.org.

III Edició 
del projecte  
Tresca Jove
Gener

Comença el període 
de difusió i d’inscrip-
ció a la tercera edició 
d’aquest projecte d'a-
companyament a joves 
d’entre 18 a 25 anys en 
situació de vulnerabili-
tat o risc social, per tal 
que puguin transitar 
per un procés de for-
mació integral que els 
permetrà gaudir d’o-
portunitats formatives, 
educatives i d’inserció 
laboral. ■ ■

Més informació:  
http://trescajove.
wordpress.com   
trescajove@esplai.org.

Colònies 
Escolars

Ara és el moment de 
planificar les colònies 
escolars de final de 
curs. La Fundació Ca-
talana de l’Esplai us 
ofereix 26 equipaments 
de natura repartits per 
tot el territori. Activitats 
adaptades als interes-
sos i objectius de cada 
centre educatiu. Preu 
per una colònia de 3 
dies des de 99 € (inclo-
ent monitors). 

Més informació:  
93 474 46 78 
accc@esplai.org 
www.esplai.org

Carnestoltes 
8 del 10 al 17 de febrer
El Carnestoltes és una de 
les celebracions assenya-
lades als centres d’esplai. 
Tothom a disfressar-se! 
No us perdeu els jocs a la 
plaça, cucanyes, i participar 
tots junts disfressats a les 
rues que s’organitzen als 
barris... Si voleu saber quin 
és l’esplai més proper a 
casa vostra i quines activi-
tats hi podeu fer, poseu-vos 
en contacte amb la Funda-
ció! ■  ■  ■ 

Més informació:  
93 474 74 74 
www.esplai.org.

Voleu venir 
a l’esplai? 
Tot l’any
Els esplais ofereixen 
activitats els dissabtes, 
però també n’hi ha molts 
que obren de dilluns a 
divendres amb un munt 
d’activitats i tallers per a 
infants i joves de 3 a 18 
anys. Si voleu saber quin 
és l’esplai més proper a 
casa vostra i quines activi-
tats hi podeu fer, poseu-
vos en contacte amb la 
Fundació! ■ ■

Més informació:  
93 474 74 74 
www.esplai.org.

Ral·li Jove 
9 i 10 de març
El Ral·li és una activitat del 
Movijove de la Federació 
que consisteix en un cap 
de setmana molt especial 
per als joves i les joves dels 
nostres esplais, un gran 
punt de trobada i de relació, 
per compartir i conèixer 
altres realitats associatives. 
Enguany es durà a terme en 
una gimcana, per diversos 
pobles de Catalunya i com 
a  novetat per aquest any... 
Recollida d’aliments! ■

Més informació:  
93 474 74 74 
www.esplai.org 
federacio@esplai.org

“El Sótano”
Tot l'any 
“El Sótano” és una iniciativa 
d’oci nocturn alternatiu 
d’àmbit cultural: concerts, 
exposicions artístiques, 
teatre, tertúlies. El projecte 
està liderat per joves majors 
de 16 anys del Club d’Esplai 
Bellvitge i s’adreça a joves 
del barri i de la ciutat de 
L’Hospitalet. Les activitats 
tenen lloc al mateix centre 
de lleure (Rambla Marina, 
161-177 L’Hospitalet de 
Llobregat), un cop al mes i 
en horari nocturn.

Més informació:  
http://elsotanocijb.blogs-
pot.com.es/

Estades a les cases 
de colònies 
Al gener, preus especials!
Passeu els vostres ponts, 
caps de setmana i vacances 
a les cases de colònies i 
albergs. Situats en espais 
naturals, en règim de pensió 
completa. Equipaments 
accessibles i amb monitors 
de natura i de lleure. A més, 
durant el mes de gener de 
2013, podreu gaudir d’uns 
preus especials: 
adults: 28 €; infants de 7 a 
12 anys: 20 €; infants de 3 a 
6 anys: 15 €; nadons de 0 a 
2: gratuït. ■ ■ ■ ■

Més informació:  
93 474 46 78 
accc@esplai.org

Portes obertes 
a les extraescolars
Febrer
Jornades de portes obertes 
ales nou escoles de Sant Boi 
de Llobregat per conèixer 
les extraescolars que hi 
organitza l'Ajuntament con-
juntament amb la Fundació 
Catalana de l'Esplai. Pares i 
mares, animeu-vos a passar 
una bona estona en les extra-
escolars que fan cada setma-
na els vostres fills i filles.

Més informació:  
93 474 74 74 (ext. 570)

Feu-vos socis 
de la Fundació!
Tot l’any
La campanya "Els infants 
feliços esdevenen ciutadans 
compromesos" pretén im-
pulsar i fer arribar a tothom 
el model educatiu dels es-
plais, com una opció d'oci no 
consumista que persegueix 
la felicitat dels infants, con-
vençuts que així esdevindran 
ciutadans compromesos. Si 
compartiu la nostra missió 
i valors, feu-vos socis! ■  ■  
■ ■  ■  ■ ■ ■   

Més informació:  
www.esplai.org  
93 474 74 74

Espai familiar
Cada dimecres de 10 a 12 h
L’Esplai C.I.J Mowgli de Cor-
nellà de Llobregat compta 
amb un nou espai adreçat a 
famílies amb infants de 0 a 
3 anys. Es realitzen activitats 
basades en el joc i la relació 
entre el grup. Els infants po-
den jugar, estar amb altres 
infants i adults, augmentar la 
seva autonomia i creativitat, 
i viure noves experiències. 
Els adults poden compartir 
la vivència de la criança 
amb altres famílies i amb els 
professionals en un ambient 
distès.

Més informació:  
Secretaria de l’Esplai C.i.j 
Mowgli - 93 3770695

Homologació dels 
casals d’estiu de 
Barcelona 
Gener
Si la vostra escola és a Bar-
celona i el proper estiu vo-
leu oferir un casal, tingueu 
present que en la segona 
quinzena de gener s’obre el 
termini de presentació de 
sol·licituds per adherir-se 
a la campanya d’estiu de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
El fet d’homologar un casal 
d’estiu permet que moltes 
famílies puguin beneficiar-
se de les beques que cada 
any atorga el consistori 
barceloní perquè infants i 
joves puguin gaudir de les 
activitats de vacances.

Més informació:  
93 474 74 74 (ext. 570)

Concurs El Museu 
de la Salut
28 de febrer 2013
L’entitat de la Fundació, 
Serveis d'Esplai, organitza 
en totes les escoles on 
gestiona el temps del mig-
dia el concurs “El Museu 
de la Salut”. El 28 de febrer 
acaba el termini per pre-
sentar els millors projectes 
d'entre tots els que cada 
escola hagi realitzat durant 
el temps del migdia. Totes 
les idees per vetllar pel 
tàndem dieta equilibrada 
més exercici físic, per tal 
de millorar la salut dels 
nens i nenes, seran benvin-
gudes dins del Museu de 
la Salut!

Més informació:  
93 474 74 74 (ext.570)

Voleu formar  
part de la  
Federació Catalana 
de l’Esplai? 
Tot l’any
La Federació té per missió 
agrupar i donar suport als 
esplais de Catalunya que 
comparteixen els mateixos 
valors de reforçar la seva 
tasca educativa i social.  Els 
60 esplais de la Federació 
participen en projectes 
col·lectius i de serveis 
estructurats en l’àmbit 
pedagògic i en l’àmbit de 
gestió i serveis. Si voleu fer 
pinya, federeu-vos! 

Més informació:  
www.esplai.org   
federacio@esplai.org

Programa BECA.
MOS de Microsoft 
i Fundació Esplai
Tot l’any
Acreditacions subvenciona-
des i reconegudes internaci-
onalment dels programes de 
Microsoft Office (Word, Excell 
i PowerPoint). Es faciliten els 
materials per a la formació i 
l’examen per a joves de 16 
a 30 anys per a promoure 
l’empleabilitat juvenil. Es 
pot fer a CENTRE ESPLAI, en 
el vostre esplai, en espais 
TIC, en centres cívics... 
Les vostres organitzacions 
també poden convertir-se en 
centres acreditadors MOS 
(Microsoft Office Specialist) 
i gaudir dels beneficis que 
suposa. ■  ■  ■

Més informació:  
becamos@esplai.org 
http://einclusion.esplai.
org/beca-mos

Infants Joves Famílies EsplaisEscoles

Jornades 
de la Federació 
23 i 24 de febrer
Jornada de convivèn-
cia i relació, formació 
i moment per a la re-
flexió i presa de deci-
sions de la  Federació 
Catalana de l’Esplai 
que se celebrarà a la 
casa de colònies de 
Can Mateu, a  Vila-
nova de Sau (Osona). 
Inscriviu-vos a la 
Jornada i a l’Assem-
blea de la Federació! 
Totes i tots tenim molt 
a dir i molt a fer. És 
un bon moment per a 
conèixer-nos i gaudir 
d’un espai conjunt i 
de bons recursos. 

Més informació:  
www.esplai.org  
federacio@esplai.org


