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Com contactar
93 632 57 88
Riera de la Salut, 7 · 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
diversitatludica@fundesplai.org · www.diversitatludica.cat
https://www.facebook.com/clubdesplai.diversitatludica

En conveni amb:Entitat membre de:

Inscripcions
Lloc:
Club d’Esplai Diversitat Lúdica
Riera de la Salut, 7
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Centre Cívic Les Tovalloles)
Tel. 93 632 57 88
www.diversitatludica.cat
diversitatludica@fundesplai.org

Horari: 
Del 2 de maig al 16 de juny
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 

trobar 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 
 vacunacions de l’infant.
•	 Foto de carnet de l’infant.
•	 Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.
•	 El segon pagament es farà abans del 9 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
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L’ESTIU 
A L’ESPLAi



Anirem a conviure amb uns entorns realment idíl·lics i 
uns paisatges naturals sorprenents. Espais molt propicis 
on els infants realitzaran activitats especials, gaudiran de 
la vida en grup, tindran un contacte directe amb el medi 
ambient i fomentaran l’autonomia personal. 

En el cas dels grups Estels i Surakartes aniran a l’antiga 
colònia Pons situada dins el marc del Parc fluvial del riu 
Llobregat. 

El grup de Mikado 1 aniran al peu del Montseny i a la 
falda del Castell de Montsoriu, un mas envoltat de feixes. 
Comptarà amb una petita ruta pels boscos, una nit de 
bivac a l’aire lliure envoltada de llegendes i activitats de 
contacte directe amb el medi ambient. 

Grup Estels: 3 a 5 anys (2013-2011)
	Lloc: Can Pons (Puig-Reig)
	Dates: de 3 al 5 de juliol
	Preu socis: 90 €
	Preu no socis: 100 €

Grup Surakarta: 
6 a 8 anys (2010-2008)
	Lloc: Can Pons (Puig-Reig)
	Dates: del 3 al 7 de juliol
	Preu socis: 150 €
	Preu no socis: 160 €
Grup Mikado 1:
9 a 11 anys (2007-2006) 
	Lloc: Can Massaguer (Breda)
	Dates: del 3 al 7 de juliol
	Preu socis: 150 €
	Preu no socis: 160 €
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Grup Mikado 2: 12 anys (2005)
Grup Awelé: A partir de 12 anys (2004-1999)
Anem de campaments!
	Lloc: Terreny d’acampada Rectoria de la Selva (Navès)
	Dates:  del 3 al 7 de juliol
	Preu socis: 150 €
	Preu no socis: 160 €

Anirem a conviure amb uns entorns realment idíl·lics 
i un paisatge natural amb una excel·lent panoràmica.
Aquests dies els joves realitzaran activitats a l’entorn 
natural, faran activitats esportives, gaudiran de la 
vida en grup i tindran un contacte directe amb 
el medi ambient.

Colònies d’estiu

Activitats lúdiques, esportives, 
taller manuals, piscina, excursions...
Juny - Juliol
Del 26 de juny al 28 de juliol 
Escola Nadal

Setembre 
Del 28 d’agost al 8 de setembre. Escola Nadal

Casal Jove
Del 26 de juny al 28 de juliol. Escola Nadal

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

Tarifes per setmanes 1 set. 5 set.

Casal matí 
(9 a 13h) 57 € 280 €

Acollida + casal matí 
(8 a 13h) 68 € 336 €

Casal matí + menjador 
(9 a 15h) 90 € 442 €

Casal de tot el dia 
(9 a 17h) 112 € 554 €

Acollida + casal tot el dia 
(8 a 17h) 122 € 605 €

Dia de menjador 7,5 €

Dia d’acollida (1 hora) 2,5 €

Dia acollida (½ hora) 1,5 €

Serveis esporàdics (preu per dia)

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 vacan-
ces engrescadores i educatives, tot compar-
tint experiències i vivències molt interessants 
per a ells i elles.

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

Aquest tipus d’activitats tenen un factor re-
llevant que és el fet innovador, activitats es-
pecials i diferents de les que acostumen a fer 
al llarg de l’any. Són moments per viure ex-
periències 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 programades 
per les diferents franges d’edat.

Classes de Zumba per a joves  (a partir de 13 anys)  
Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 hores. Preu: 25 €/juliol
Classes de Zumba per adults   
Dimarts i dijous de 19.30 a 20.30 hores. Preu: 25 €/juliol
Reforç i Tècniques d’Estudi de primàriaia   
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19 hores. Preu: 40 €/juliol
Reforç i Tècniques d’Estudi de secundària   
Dimarts i dijous de 17.30 a 19 hores. Preu: 40 €/juliol
Curs de preparació per la Certificació 
ACTIC nivell bàsic i mitjà   
Dimarts i dijous de 18.30 a 20.30 hores. Preu: 30 €/juliol
Curs de Microsoft Office Specialist 
en Word, Excel i Power Point  
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20.30 hores Preu: 30 €/juliol

Casals d’estiu

Altres activitats


