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què podem fer junts?
Especial estiu: activitats educatives, formatives i planificar 
el proper curs durant el període estival

Colònies 
i campaments
Del 25 de juny al 14 
de setembre de 2013

Gaudir dels esports, 
aprendre anglès o fer ta-
llers de teatre, però tot 
en plena natura! Aquest 
és el pla de les colònies 
i campaments d’Encer-
ta l’Estiu de la Fundació 
Catalana de l’Esplai pels 
infants. S’organitzen per 
tot Catalunya i en dife-
rents torns: podeu tro-
bar el que més s’adapti 
a les vostres necessi-
tats! ■ ■  

Més informació:  
93 551 15 01 
estiu.espai.org

Camps 
de treball

Contribuir a millorar 
entorns amb un gran 
valor natural, social 
o històric mentre es 
fan nous amics en in-
drets com el Montsec, 
el Cap de Creus o el 
Parc Natural de Garraf. 
Els camps de treball 
ofereixen als joves la 
possibilitat de gaudir 
d’una nova i enriqui-
dora experiència, a la 
vegada que practiquen 
esports d’aventura, es 
diverteixen i també 
descansen. ■

Més informació:  
93 551 15 01 
estiu.espai.org

Sortides i 
colònies 
escolars

S’acaba el curs escolar, 
però si voleu tenir les 
millors sortides d’un 
dia i colònies planifi-
cades de cara al curs 
vinent, no dubteu a 
posar-vos en contacte 
amb nosaltres. Activi-
tats adaptades a cada 
centre educatiu segons 
necessitats i interessos 
i un equip d’educadors 
format i amb molta il-
·lusió. 

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

Si voleu una activitat de 
més proximitat, podeu fer 
excursions, tallers educa-
tius, jocs d’aigua, activitats 
esportives... a prop de casa 
als casals d’estiu. Totes les 
activitats del casal d’estiu 
tenen com a fil conductor 
un centre d’interès que ser-
veix per treballar aspectes 
educatius amb els infants. 
A més, els casals poden ser 
de matí o de tot el dia, amb 
dinar o sense! ■  ■  ■ 

Més informació:  
93 551 15 01 
estiu.espai.org

Cursos 
L’estiu també és un bon 
moment per  formar-se. 
Durant aquest període s’o-
fereixen cursos intensius 
de monitor/a d’activitats 
de lleure i de director/a 
d’entitats de lleure juvenil. 
Una oportunitat magnífica 
per aprofitar les vacances i 
millorar el currículum. ■

Més informació:  
93 551 15 01 
estiu.espai.org

Campanya 
de beques i 
autofinançament
Si voleu demanar una beca, 
col·laborar amb la campanya 
“Un estiu per a tothom!” o 
accedir al sistema d’autofi-
nançament de les activitats 
d’estiu dels vostres fills i fi-
lles solament heu d’entrar a 
la nostra web. Allà trobareu 
tota la informació. ■ ■ ■

Més informació:  
93 551 15 01 
estiu.espai.org

Vacances a 
preus socials i 
solidàries
Aquest estiu, tornen 
les vacances a preus 
socials i solidaris a les 
cases de colònies de 
la Fundació Catalana 
de l’Esplai. Podeu gau-
dir d’una estada de 7 
dies/6 nits al mes d’a-
gost per a tota la famí-
lia (2 adults i 2 infants 
dins els 16 anys) des 
de 499 euros. A més, la 
Fundació destinarà el 
5% dels ingressos per a 
beques d’activitats de 
lleure d’infants sense 
recursos econòmics. ■

Més informació:  
93 474 46 78 
www.esplai.org/va-
cances

Temps educatiu
del migdia
Voleu tenir el millor servei 
educatiu de temps del 
migdia pel proper curs? 
Adaptació al projecte 
educatiu, 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.org

Comença el curs
Al setembre comença el 
nou curs dels esplais que 
formen part de la Federació 
Catalana de l’Esplai. Un 
moment per retrobar-se, 
conèixer la nova proposta 
educativa que girarà sobre 
el consum responsable, for-
mar-se i compartir experièn-
cies de lleure educatiu.

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

Ara és 
el moment 
de federar-se!
Quan arriba l’estiu, els 
esplais tenen molts 
dubtes per resoldre: 
assegurances per a 
les activitats de vacan-
ces, quina és la millor 
casa de colònies, com 
puc fer difusió de les 
meves activitats... La 
Federació Catalana de 
l’Esplai us pot ajudar 
en tots aquests temes 
i més! La Federació té 
per missió agrupar i 
donar suport als esplais 
de  Catalunya que com-
parteixen 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 pi-
nya, federeu-vos!

Més informació:  
www.esplai.org   
federacio@esplai.org
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BARDET BUS
C/ Mas Baiona, 50-56
08202 - Sabadell
Telf. 93 745 06 00
bardetbus@bardet.com

RESERVA 
EL TEU TRANSPORT 
A LA MIDA DE LES TEVES 
NECESSITATS.

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANTS

GRUPS PETITS


