902 10 40 30

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

Quan

Del 3 de maig al 13 de juny.
De dilluns a divendres de 17 a 19h.
Cal trucar prèviament per demanar dia i hora.

Observacions

Per formalitzar la inscripció cal:
Portar la fitxa d’inscripció a l’activitat emplenada
(la podeu trobar a la web de l’entitat al lloc “Documents
de l’Esplai”).

Un

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.
DNI de la persona que autoritza.
Si l’infant s’inscriu a més d’una activitat, cal
lliurar dues còpies de tota la documentació.
“L’ajuntament subvencionarà aquelles famílies que presentin dificultats econòmiques per al
pagament de les quotes del casal, sempre i quan
compleixin els requisits establerts” i “l’esplai i
la Fundació Catalana de l’Esplai aportaran ajuts
econòmics per a les activitats d’estiu a les famílies
que acompleixin els requisits establerts”.

Amb la col·laboració de

com contactar
93 632 57 88

diversitatludica@esplai.org www.diversitatludica.cat
Carrer Agustí Domingo, 11
08980. Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Amb la col laboració de
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Contacte

www.esplai.org

estiu per a
tothom!

L’estiu al
Un estiu per a tothom!
Des de la Fundació Catalana de l’Esplai –“L’Esplai”–
sempre hem subratllat la importància social i educativa
de les activitats de lleure que es desenvolupen durant
les vacances, com ara les colònies, casals, campaments,
rutes i camps de treball. 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, des de “L’Esplai” 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 “Un estiu per
a tothom!”. Amb aquest lema descrivim l’oferta conjunta de “L’Esplai”, que inclou centenars d’activitats de tots
els tipus i per a totes les edats. Però, sobretot, reivindiquem la necessària implicació de tothom per a que el
temps de lleure no esdevingui un temps d’exclusió. Des
de “L’Esplai” s’ofereix a les famílies que ho necessitin
i acompleixin els requisits, la possibilitat de sol·licitar
una beca per portar els fills/es a colònies. A més, convidem tothom que vulgui col·laborar amb la campanya a
fer-ho a través del web www.esplai.org/estiu o trucant
al 902 10 40 30.
Estem convençuts que entre tots i totes aconseguirem
que, malgrat la crisi, aquest sigui “Un estiu per a
tothom!”.

C.E. Diversitat
Lúdica

Arriba l’estiu i les vacances escolars i, des de l’esplai
oferim un ventall d’activitats perquè els infants i
joves de la ciutat gaudeixin d’unes vacances engrescadores i educatives, tot compartint experiències i
vivències molt interessants per a ells i elles.
A continuació trobareu les activitats oferides per als
infants i joves:

Casals d’estiu: Per a infants de 3 a 12 anys. De
dilluns a divendres amb activitats lúdiques, esportives, excursions, piscina...

Casal Jove d’estiu: Per a adolescents de 13
a 17 anys. De dilluns a divendres amb activitats
lúdiques, esportives, excursions, piscina...

Colònies d’estiu:

Per a infants de 3 a 9 anys.
A l’entorn de l’Embassament de Sau amb activitats
lúdiques, activitats de natura i mediambientals,
excursions...

Colònies i ruta d’estiu: Per a infants i joves
de 10 a 17 anys. A l’entorn de l’Embassament de
Sau amb activitats lúdiques, activitats de natura
i mediambientals i una ruta de dos dies per la
Serralada de les Guilleries.
Casal de Setembre:

Per a infants de 3 a 12
anys. De dilluns a divendres amb activitats lúdiques, esportives, excursions, piscina...

Infants i joves de
anys

3 a 17

grup estels

de

Casals

d’estiu

3 a 5 anys (2006-2004)

juliol

Dates: 4 al 6 de juliol
Lloc: Els Porxos (Vilanova de Sau)

Dates: 28 de juny al 30 de juliol
Lloc: CEIP Nadal i CEIP Salvador Espriu

Preu soci: 85 € Preu no soci: 95 €
grup surakarta

de

6 a 8 anys (2003-2001)

Dates: 4 al 8 de juliol
Lloc: Els Porxos (Vilanova de Sau)
Preu soci: 133 € Preu no soci: 143 €
Anirem a conviure amb la natura a l’immillorable
entorn de la Serralada de les Guilleries a peu de
l’Embassament de Sau. És un espai molt propici on
els infants realitzaran activitats especials, gaudiran
de la vida en grup, tindran un contacte directa amb el
medi ambient i fomentaran l’autonomia personal.

setembre
grup mikado

de

9 a 12 anys (2000-1998)

Dates: 4 al 8 de juliol
Lloc: Els Porxos (Vilanova de Sau)
Preu soci: 133 € Preu no soci: 143 €
grup awelé

de

13 a 17 anys (1997-1990)

Dates: 4 al 8 de juliol
Lloc: Els Porxos (Vilanova de Sau)
Preu soci: 133 € Preu no soci: 143 €
Anirem a conviure amb la natura a l’immillorable
entorn de la Serralada de les Guilleries a peu de
l’Embassament de Sau. L’activitat comptarà amb
una ruta de dos dies pels boscos, una nit de bivac a
l’aire lliure envoltada de llegendes i activitats de contacte directa amb el medi ambient.

Dates: 30 d’agost al 6 de setembre
Lloc: CEIP Nadal
casal jove

Dates: 28 de juny al 30 de juliol
Lloc: Palau Falguera
Horari de tots els casals d’estiu: de 9 a 13h amb
serveis d’acollida i menjador.
Activitats lúdiques, esportives, manualitats,
piscina, excursions...

Preus Casal

(setmanal )

Casal de 9 a 13h (1 setmana)

55 €

Casal de 9 a 13h (5 setmanes)

271 €

Casal amb menjador de 9 a 15h (1 set.)

87 €

Casal amb menjador de 9 a 15h (5 set.)

431 €

Casal amb acollida de 8 a 13h (1 set.)

65 €

Casal amb acollida de 8 a 13h (5 set.)

321 €

Casal tarda de 15 a 17h (1 setmana)

20 €

Casal tarda de 15 a 17h (5 setmana)

100 €

Preu Serveis (esporàdics)
Dia menjador

9€

Dia d’acollida

2,50 €

Dia ½ acollida

1,20 €

