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què podem fer junts?

Casals d’hivern
Del 23 de desembre 
de 2013 al 3 de gener 
de 2014

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! 
■ ■  

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

Setmana  
pels Drets  
de la Joventut
Del 29 de novembre 
a l’1 de desembre de 
2013

Un espai obert a nois i 
noies de 15 a 25 anys 
per reflexionar i apren-
dre sobre els drets dels 
i les joves, a partir de 
l’experiència de joves 
de Catalunya i d’al-
tres països. En l’edició 
d’enguany es debatrà 
entorn de tres eixos, 
escollits pels mateixos 
joves:

■ Dret a la salut i l’es-
port: realitat o luxe?

■ Ciutadania crítica. 
Defensem els nostres 
drets.

■ Present i futur, la vida, 
la feina... aquí o a fora? 
La Setmana inclou la 
Jornada d’experiències 
d’aprenentatge servei 
i els Seminaris de la 
Federació Catalana de 
l’Esplai. ■ ■

Més informació  
i inscripcions:  
www.esplai.cat.

Estades a les  
cases de colònies 
Al gener, preus especials!

Passeu els vostres ponts, 
caps de setmana i va-
cances a les cases de 
colònies i albergs. Situats 
en espais naturals, en rè-
gim 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 fins a 2: gratuït. 
■ ■ ■ ■

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

Infants Joves Famílies EscolesEsplais

Jornades 
de la Federació 
23 i 24 de febrer
Jornada de convivència 
i relació, formació i mo-
ment per a la reflexió i 
presa de decisions de la 
Federació Catalana de 
l’Esplai que se celebrarà 
a la casa de colònies de 
Can Mateu, a Vilanova de 
Sau (Osona). Inscriviu-vos 
a la Jornada i a l’Assem-
blea de la Federació! To-
tes i tots tenim molt a dir 
i molt a fer. És un bon mo-
ment per conèixer-nos i 
gaudir d’un espai conjunt 
i de bons recursos. 

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

Un tast de les campanyes, propostes i serveis 
de la Fundació Catalana de l’Esplai fins a març del 2014

Temps educatiu
del migdia
Voleu tenir el millor ser-
vei educatiu de temps del 
migdia pel proper curs? 
Dins la franja del migdia, 
on hi ha dos moments bà-
sics: el temps de dinar és 
un moment on els infants, 
a més d’alimentar-se, 
aprenen hàbits saluda-
bles; i el temps de lleure, 
on assegurem l'esbarjo i el 
descans dels infants mit-
jançant la relació i les ac-
tivitats lúdiques dirigides 
pels monitors i monitores. 
Adaptació al projecte edu-
catiu, menús equilibrats 
adaptats a les necessitats 
de cada centre i alumne i 
un equip d’educadors/es 
degudament formats.

Més informació:  
93 474 74 65 
esplaiescola@esplai.orgCarnestoltes 

Del 27 de febrer  
al 5 de març 
El Carnestoltes és una de les 
celebracions assenyalades 
als centres d’esplai. Tothom 
a disfressar-se! No us per-
deu els jocs a la plaça, cu-
canyes 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 activitats hi podeu 
fer, poseu-vos en contacte 
amb la Fundació! ■  ■  ■ 

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

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.cat  
93 474 74 74

Casals d’hivern i 
primavera
Si a la vostra escola voleu 
oferir als/a les alumnes un 
casal durant els períodes 
de vacances de Nadal o 
Setmana Santa, poseu-vos 
en contacte amb nosaltres. 
Us organitzem un casal amb 
activitats adaptades a cada 
centre educatiu segons 
necessitats i interessos i un 
equip d’educadors format i 
amb molta il·lusió.

Més informació:  
93 474 74 65 
esplaiescola@esplai.org

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.cat   
federacio@esplai.org

93 474 46 78
www.esplai.cat

accc@esplai.org

Caps de setmana, ponts, 
Nadal i Cap d’Any 

per a grups i famílies
16 cases de colònies i albergs al vostre abast

el millor CAp d’ANy
sopAr de gAlA + dormir + 

esmorzAr-diNAr de l’1 de geNer 

Adults: 69€ iVA inclòs

infants de 3 a 12 anys: 47€ iVA inclòs


