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93 474 74 03
http://estiu.esplai.org/Inscripcions

Lloc:
Club d’Esplai 
Diversitat Lúdica
Agustí Domingo,11
Tel. 93 632 57 88
www.diversitatludica.cat
diversitatludica@esplai.org

Horari: 
Del 2 de maig al 15 de juny del 2013
De dilluns a divendres de 17 a 19 hores
Cal trucar prèviament per demanar  
dia i hora.

Observacions:
Per formalitzar la inscripció cal portar:
•	 La	fitxa d’inscripció emplenada de l’activitat. La podeu tro-

bar en el web de l’entitat al lloc “Documents de l’Esplai”.
•	 Fer	el pagament en efectiu del 50% del cost de l’activitat.
•	 Fotocòpies de la targeta sanitària i de la cartilla de vacu-

nacions de l’infant.
•	 Foto de carnet de l’infant.
•	 Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.
•	 El segon pagament es farà abans del 7 de juny, en efectiu 

o ingrés bancari.
Si l’infant s’inscriu a més d’una activitat, cal lliurar dues còpies de 
tota la documentació requerida

Amb la collaboració de:

Carrer Agustí Domingo, 11 · 08980	Sant	Feliu	de	Llobregat	(Barcelona)

Com contactar
93 632 57 88

En conveni amb:

diversitatludica@esplai.org   www.diversitatludica.cat



Un estiu per a tothom!
Des de la Fundació Catalana de l’Esplai, sempre hem 
subratllat la importància social i educativa de les activitats 
de lleure que es desenvolupen durant les vacances. Per als 
pares i mares, són un bon recurs per conciliar la vida laboral 
i familiar durant les setmanes que no hi ha escola. Però, 
sobretot, aquestes activitats constitueixen un actiu educatiu 
i vivencial molt important per al creixement integral dels 
infants i joves.

En els darrers anys hem treballat per a que les activitats 
guanyin en qualitat, vetllant, a més, per a que estiguin a 
l’abast de totes les famílies. Enguany, i en l’actual marc de 
crisi econòmica, reforcem el nostre compromís per l’equitat 
amb la campanya “Encerta l’Estiu. Un estiu per a tothom!”.

Amb aquest lema descrivim l’oferta conjunta de les entitats 
de la Fundació Catalana de l’Esplai, que inclou centenars 
d’activitats. Però, sobretot, reivindiquem la necessària 
implicació de tothom per a que el temps de lleure no 
esdevingui un temps d’exclusió. 

Encerta l’Estiu inclou les colònies, casals, campaments, 
cursos d’estiu i el programa de vacances en família de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, a l’abast de les famílies a la 
web estiu.esplai.org.

La campanya recull una trajectòria de més de 40 anys en 
l’impuls d’iniciatives educatives de la Fundació Catalana 
de l’Esplai i conté la campanya de beques i ajuts pel 
finançament de les activitats, amb el convenciment de que 
entre tots i totes aconseguirem que, malgrat la crisi, aquest 
sigui “Un estiu per a tothom”.

A més, convidem tothom que vulgui col·laborar a fer-ho a 
través del web o trucant al 902 10 40 30.

3 a 5 anys (2009-2007)
Grup Estels
	Lloc: Cal Pons (Puig-Reig, Berguedà)
	Dates: de l’1 al 3 de juliol
	Preu socis: 87 €
	Preu no socis: 97 €
Anirem a conviure amb uns entorns realment idíl·lics i 
un	paisatge	natural	sorprenent	dins	els	Parc	Fluvial	del	
riu Llobregat. És un espai molt propici on els infants rea-
litzaran activitats especials, gaudiran de la vida en grup, 
tindran un contacte directe amb el medi ambient i fo-
mentaran l’autonomia personal.

6 a 8 anys (2006-2004)
Grup Surakarta
	Lloc: Cal Pons (Puig-Reig, Berguedà)
	Dates: de l’1 al 5 de juliol
	Preu socis: 145 €
	Preu no socis: 155 €
Anirem a conviure amb uns entorns realment idíl·lics i 
un	 paisatge	 natural	 sorprenent	 dins	 el	 Parc	 Fluvial	 del	
riu Llobregat. És un espai molt propici on els infants rea-
litzaran activitats especials, gaudiran de la vida en grup, 
tindran un contacte directe amb el medi ambient i fo-
mentaran l’autonomia personal.

L’Estiu al 
Club d’Esplai 
Divesitat Lúdica
Arriba l’estiu i les vacances escolars i, des de 
l’esplai oferim un ventall d’activitats perquè 
els infants i joves gaudeixin d’unes vacances 
engrescadores i educatives, tot compartint 
experiències i vivències molt interessants 
per a ells i elles.

Les activitats d’estiu esdevenen espais im-
portants en l’educació en valors dels nostres 
fills i filles. En la seva participació els infants 
i joves reforcen els hàbits de comportament 
i les pautes per una bona convivència, així 
com la vida en grup.

Aquest tipus d’activitats tenen un factor 
rellevant que és el fet innovador, activitats 
especials i diferents de les que acostumen a 
fer al llarg de l’any. Són moments per viure 
experiències noves o bé en la companyia de 
nous amics i amigues.

Per últim, en la realització de les activitats 
d’estiu es fa incidència en la descoberta de 
l’entorn natural que ens envolta, la seva 
cura i conservació. De la mateixa manera, 
s’aprofita per conèixer nous indrets llunyans 
i propers com poden ser espais naturals de la 
teva pròpia ciutat.

A continuació trobareu les activitats oferides 
per als infants i joves adaptades i programa-
des per les diferents franges d’edat.

9 a 12 anys (2003-2001)
Grup Mikado
	Lloc: La Traüna (Fogars de Montclús, Vallès 

Oriental)
	Dates: de l’1 al 5 de juliol
	Preu socis: 145 €
	Preu no socis: 155 €
Anirem a conviure amb uns entorns realment idíl·lics 
i un paisatge natural sorprenent a la falda del Turó de 
l’Home, el Montseny. L’activitat comptarà amb una 
ruta pels boscos, una nit de bivac a l’aire lliure envolta-
da de llegendes i activitats de contacte directe amb el 
medi ambient.

13 a 17 anys (2000-1994)
Grup Awelé
	Lloc: Terreny d’acampada Els Roures (Ogassa, el 

Ripollès)
	Dates: de l’1 al 5 de juliol
	Preu socis: 145 €
	Preu no socis: 155 €
Anirem a conviure amb uns entorns realment idíl·lics i 
un paisatge natural amb una excel·lent panoràmica de 
la vall de Sant Joan.   Aquest dies els joves realitzaran 
una ruta pels entorns naturals, faran activitats espe-
cials, gaudiran de la vida en grup i tindran un contacte 
directe amb el medi ambient.

Colònies d’estiu

Campaments amb ruta

Casals d’estiu

Activitats lúdiques, espor-
tives, taller manuals, pisci-
na, excursions...

Juny - Agost
Del 25 de juny al 2 d’agost.
Escola Nadal

Setembre 
Del 2 al 10 de setembre. 
Escola Nadal

Casal Jove
Del 25 de juny al 2 d’agost. 
Escola Nadal

Horari de tots els casals d’estiu
De 9 a 13h amb servei d’acollida mati-
nal	(de	8 a 9h),	menjador	(de	13 a 15h) 
i	casal	de	tarda	(de	15 a 16/17h).

1 setmana 6 setmanes

Casal matí (9 a 13h) 56 € 321 €

Acollida + casal matí (8 a 13h) 67 € 385 €

Casal matí + menjador (9 a 15h) 88 € 506 €

Casal de tot el dia (9 a 17h) 110 € 634 €

Acollida + casal tot el dia (8 a 17h) 120 € 692 €

Dia de menjador 7,5 € €

Dia d’acollida (1 hora) 2,5 € €

Dia acollida (½ hora) 1,5 € €

Serveis esporàdics (preu per dia)

Tarifes per blocs setmanals


