Inici del
procés
d’inscripció:

3 de setembre
de 2018

Inici de les
activitats:

Dilluns
24 de setembre
de 2018

Setmana oberta
a les activitats
(gratuït):
Del 24 al 29
de setembre

I M P R È S E N PA P E R C Y C L U S R E C I C L AT 1 0 0 %

Informacions
Preu de cada
activitat: 16 €,

amb descomptes
a partir de la
tercera activitat.

Un
esplai
per a
tothom

Un
esplai
per a
tothom
Curs 2018-2019

L’esplai Diversitat Lúdica és una associació
sense afany de lucre que treballa per l’educació
en el lleure infantil i juvenil, desenvolupant una
tasca educativa i social.

Vols col·laborar amb l’esplai? Fes-te voluntari/a i gaudeix del projecte
Amb nosaltres tindràs l’oportunitat d’aprendre i formar-te en l’àmbit de l’educació en el lleure
(títol de monitor/a i/o director/a de lleure, monogràfics, jornades…)

Està formada per treballadors/es i voluntaris/es
que amb el seu esforç contribueixen a enriquir la
vida social del nostre municipi.

Vine, apropa’t i participa del projecte de l’esplai!
Inscripció
A les activitats de l’esplai:
De dilluns a divendres
de 10 a 13 hores
i de 17 a 19 hores		

Club d’Esplai
Diversitat Lúdica
Riera de la Salut 7,
Centre Cívic Les Tovalloles
Tel. 936 325 788		
diversitatludica@fundesplai.org
www.diversitatludica.cat

Matriculació
Als cursos d’informàtica:
De dilluns a divendres
Matins i tardes

Centre Connecta
Riera de la Salut 7,
Centre Cívic Les Tovalloles
Tel. 936 325 788
diversitatludica@fundesplai.org
www.redconecta.net

Cal portar:
Fitxa d’inscripció
(descarregar de la web o
fer-la en el mateix moment).
Fotografia de l’infant.
Fotocòpia de la tarjeta
sanitària.
Fotocòpia del carnet de
vacunes.
Fotocòpia del DNI del pare,
mare o tutor/a legal.
Abonar 12 € en concepte de
matrícula.

Com contactar
93 632 57 88

Carrer Riera de la Salut 7 en el Centre Cívic Les Tovalloles
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
diversitatludica@fundesplai.org ∙ www.diversitatludica.cat
https://www.facebook.com/clubdesplai.diversitatludica
Entitat membre de:

En conveni amb:

L’esplai i el
Centre Connecta
situats al
Centre Cívic
Les Tovalloles
al carrer Riera de la Salut nº7.

Formem part del moviment d’esplais agrupats a
la Federació Catalana de l’Esplai i som membres
de la Fundació Catalana de l’Esplai.
La nostra tasca educativa es nodreix de quatre
grans eixos que són: UTOPIA, SOLIDARITAT,
INICIATIVA I FELICITAT. A partir d’ells,
construïm una metodologia educativa basada
en els valors que creiem fonamentals per
al creixement personal dels infants i joves.
Utilitzem sovint el joc com a eina educativa,
però amb el rigor i planificació que requereix.
També creiem fermament en el paper actiu dels
infants i joves a la nostra societat; no com a mers
espectadors sinó com a partícips de les decisions
i compromisos del conjunt de la ciutadania.

Programa setmanal
d’activitats

Centre Connecta

Dilluns
de 17 a 19h

Dimarts
de 17 a 19h

Dimecres
de 17 a 19h

Dijous
de 17 a 19h

Divendres
de 17 a 19h

Dissabte
de 16 a 19h

Aprendre
l’Anglès
Jugant

Cuina del
Món

Petits
Artistes

Música
i danses

Petits
Científics

Esplai

2012-2010

Aprendre
l’Anglès
Jugant

Cuina del
Món

Petits
Artistes

Música
i danses

Petits
Científics

Esplai

Mikado

Multiesport

Taller
de Guitarra

Grans
Artistes

Master
Cheff

Programació
i robòtica
educativa

Esplai

Estels
2015-2013

Surakarta

2009-2007

Petits i grans artistes: Els infants i joves
arribaran a conèixer diferents tècniques d’expressió plàstica (Scrap, fang, dibuix, Jumping Clay...) a partir de la pròpia
creació.
Multiesport: Els infants i joves treballaran l’expressió corporal i la coordinació a partir de la pràctica de diferents esports.
Música i danses: Taller de descoberta de danses i
ritmes musicals d’arreu del món.
Cuina del món i Master Cheff: Els infants
adquiriran coneixements i habilitats per introduir-se al món de
la cuina elaborant receptes tradicionals i interculturals.
Petits científics: Taller d’introducció al món de la
ciència a través de l’experimentació.
Aprendre l’Anglès Jugant: Els infants repassaran i ampliaran els seus coneixements d’anglès d’una manera lúdica i divertida.

Programació i robòtica educativa:
activitat per infants i joves de disseny i progamació a través de
les noves tecnologies.
Dissabtes: Espai on gaudir d’excursions, jocs, tallers,
natura i de la vida en grup, tot treballant els valors de forma
divertida.
Funk-jazz per infants: Taller de ball per
a treballar el moviment del cos al ritme de la música.
Taller adreçat per infants a partir de 6 anys.

Colla de diables infantils: Participació
als correfocs i festes de foc de la nostra ciutat (Nit de Foc,
Seguici, Festes de Primavera) i als pobles del voltant.
Activitat adreçada per infants i joves a partir de 8 anys.

Oferim un espai equipat amb tecnologia informàtica imprescindible
per a posar-se al dia de les noves tecnologies segons les diferents
necessitats dels usuaris.

Preu

Proposem la formació en format de cursos trimestrals amb
classes dos dies per setmana d’1,5 hores:
Horaris de matí, tarda i vespre de dilluns a divendres

Informàtica per infants i joves

Conjunt d’activitats adreçades a joves a partir dels 13 anys,
de dilluns a divendres en horari de 17 a 19 hores i els dissabtes de 16 a 19 hores.

Multiesport
(17 a 19h)
Zumba per
a Joves
(19 a 20h)

Dimarts
Taller
de
Guitarra

Dimecres
Grans
Artistes

Dijous
Master
Cheff

Divendres

Programació
i Robòtica
Educativa

Espai d’aula oberta: Divendres de 19 a 20.30 hores
i Dissabtes de 10 a 13 hores

Dissabte

Esplai

PER A JOVES

Emociona’t

Joves amb valors, joves compromesos

És un projecte d’aprenentatge i servei en el territori
de Sant Feliu de Llobregat dirigit a joves a partir de
14 anys en el qual aprenen participant, a través de la
formació, l’experiènciadirecta i el treball en equip.

Festes d’Aniversari: L’esplai ofereix festes
d’aniversari els dissabtes i diumenges al matí amb
monitors/es especialitzats i dotades amb contingut
educatiu a través de diferents centres d’interès. Si
preferiu fer la festa al vostre local us oferim l’equip de
monitor@s i les activitats.

Àmplia oferta formativa a tots els nivells:
Iniciació a la informàtica, nivell mitjà i avançat, ofimàtica,
empleabilitat, cursos específics...

Programa Jove
Dilluns

Les famílies participen a l’esplai: Les mares
i pares podeu participar en diverses activitats,
festes extraordinàries, xerrades organitzades per
l’esplai, tot compartint vivències i experiències.

Cursos:

El preu de cada activitat és de 16 €,
amb descomptes a partir de la tercera
activitat. El pagament es fa en quotes
mensuals.

Altres
Activitats

Les accions que es poden desenvolupar són:
Connecta Jove ∙ Jocs al Carrer ∙ Joves a l’Esplai
Dinamització de Gent Gran ∙ Joves i Medi Ambient

Per l’Acreditació
ACTIC:

El Centre Connecta és centre
col·laborador de la Generalitat de Catalunya per a l’Acreditació en Tecnologies
de la Informació i la comunicació
(ACTIC). És una prova que permet
demostrar el teu coneixement tecnològic
davant d’un estament oficial i també
per augmentar la qualificació laboral.
Apunta’t als cursos de preparació
específics.

Recollida escolar: Per a les famílies
que ho necessiteu, l’equip de monitors/
es podem recollir els infants a les escoles
per tal de portar-los a l’esplai i que puguin
realitzar les activitats.
Reforç i tècniques d’estudi: Taller
dedicat al reforç escolar i a aprendre noves
tècniques d’estudi. Dirigit a l’educació primària i secundària.
Taller de ZUMBA per adults i ZUMBA
GOLD per a la gent gran.

