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De totes les activitats de la Fundació Catalana
de l'Esplai, podeu trobar més informació a la
web de la fundació:

Fundació Catalana de l’Esplai
CENTRE ESPLAI
C/ Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat

www.esplai.cat
93 474 74 74

Com arribar

segueix-nos també:

al CENTRE ESPLAI?

Twitter: @fundacioesplai Facebook: fundacioesplai

Administracions
Ajuts. La Fundació ofereix

un ajut equivalent al 20% del cost de l’activitat

Colònies escolars
per a tothom!

@JuliaGarciaPasto

Júlia
Garcia

A

quest curs la
Fundació Catalana de l’Esplai ha
engegat una campanya
per tal de garantir que
les colònies escolars
estiguin a l’abast de
tots els/les alumnes, en

el benentès que els infants i joves tenen dret
a gaudir d’una experiència lúdica i educativa
molt significativa i
arrelada al nostre país.
La campanya s’estructura
en dos eixos: la difusió de
la importància educativa
i vivencial de les colònies
escolars i els ajuts directes
en el preu final de les colò-
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nies, amb un estalvi del
20%. Cada escola podrà
gestionar aquest estalvi
depenent de les necessitats socioeconòmiques
de les famílies del centre.
En cas d’aplicar el descompte per igual a totes
les famílies, unes colònies de tres dies, amb
activitats i monitors,
tindrà un preu unitari
de 85 € per alumne.

■■■■■■■■
Els quadres al final
d'algunes de les activitats
ens informen que, a més de
l'apartat en què es troben,
també és obert a joves, infants,
famílies, escoles... depenent
del color.

Tercer sector

Empreses

Jornada del Club de
Suport

Formació a
mida per a
administracions

Servei de càtering
“Tasta’m”

La Fundació Catalana de l’Esplai ofereix
a les administracions
públiques una àmplia
i diversa oferta de formació en el lleure i
en l’àmbit del tercer
sector, per cobrir les
necessitats dels col·lectius de persones
a les quals atenen. En
l’àmbit de la formació
ocupacional, s’imparteixen, entre d'altres, els
certificats de professionalitat de Dinamització
d’activitats de temps
lliure educatiu infantil i
juvenil, el de Direcció i
coordinació d’activitats
de temps lliure infantil i
juvenil, el de Mediació
comunitària, Operacions bàsiques de cuina i
cuina. En l’atenció a col·lectius en situació de
vulnerabilitat, treballem
amb els ens locals per
a la formació professionalitzadora a través de
programes com el de
“Joves per l’Ocupació”
o el “Programa d’ocupació per a persones aturades de llarga durada”.

Gaudiu del servei de
càtering de la Fundació
Catalana de l’Esplai, a
la vostra empresa o a
CENTRE ESPLAI. Per a
qualsevol tipus d’esdeveniment, celebració o
reunió de treball. Des d’un
cofee-break fins a un àpat
de gala. Servim productes de proximitat i amb
responsabilitat social. Si
ho desitgeu, pot incloure
parament i servei de cambrers. ■ ■ ■ ■ ■

■ ■■■ ■
Més informació:
www.esplai.cat/ca/
formacio
93 551 15 33
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Tot l’any

Més informació:
93 474 4678
www.esplai.cat

12 de desembre de 2013,
a les 17h

El Club d’Esplai Bellvitge
Rambla Marina, 161-177
L’Hospitalet de Llobregat
Suport Associatiu organitza
la seva Jornada anual, oberta a totes les entitats, que
inclourà una taula de bones
pràctiques i la presentació
dels plans de millora de 25
entitats. A més, la trobada
també servirà per encetar
els actes de celebració del
25è aniversari de Suport. ■

■■■
Més informació
i inscripcions:
www.suport.org
93 474 74 50

Empreses
compromeses
amb la infància
Tot l’any
Cada estiu la Fundació
Catalana de l’Esplai
impulsa la campanya
“Encerta l’Estiu-Un estiu
per a tothom!” que té per
objectiu recaptar fons per
poder oferir beques als/a
les fills/es de famílies
afectades per la crisi, perquè puguin anar de colònies. Per fer-ho possible
necessitem la implicació
d’empreses compromeses amb la infància!
Gràcies per col·laborar!
Podeu fer un ingrés
al CC 2100 3151 67
2200067683. ■ ■ ■ ■ ■
Més informació:
www.esplai.cat/estiu
93 474 74 74

Les vostres
trobades a
CENTRE ESPLAI
Tot l’any
Organitzeu les vostres
estades, reunions o
congressos a CENTRE
ESPLAI. L’equipament de
la Fundació reuneix, en
un sol edifici, un auditori, aules, espais comuns
i un alberg amb 350 llits
i el restaurant Tasta’m.
Amb wi-fi i accessible
per a persones amb
mobilitat reduïda. ■ ■

■■■
Més informació:
93 474 46 78
www.albergueesplaibarcelona.com
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