
Durant quatre dies els infants viuran 
una experiència inolvidable immersos 
en un entorn natural idílic. A les colò-
nies, els infants aprenen a ser més au-
tònoms, a tenir cura de les seves perti-
nences, a vestir-se sols, a tenir cura de 
la seva higiene, a compartir i a viure en 
grup, a ser més tolerants, a valorar i a 
respectar les normes de convivència, 
etc. A més a més, dispondran d’una 
gran oportunitat per descobrir la natu-
ra, per aprendre a respectar-la i a ser 
conscients de la importància de la seva 
preservació.  Seguint la nostra tradi-
ció educativa els nens i nenes es veu-
ran implicats en una temàtica concreta 
(centre d’interès) que motivarà totes 
les activitats que es duran a terme, com 
ara tallers, jocs, gimcanes, excursions... 
on els protagonistes són la diversió i 
l’educació en els valors.

Colònies d’estiu
Infants de 3 a 6 anys (P3 a 1r)

Dates: del 25 al 28 de juny

Lloc: Casa de colònies “Viladoms 
de Baix” (Castellbell i el Vilar)

Preu: 170€ *

Reunió de famílies: 
24 de maig de 12.30 a 13.30 h.               

Campaments
Imagina viure durant set dies en una 
tenda d’acampada, envoltat de natura, 
on faras nous i amics i amigues, dinant 
sota l’ombra d’una carpa, disposant d’un 
riu proper on banyar-te, de boscos per 
explorar, descobrir i jugar, d’activitats 
de tota mena preparades i dinamitza-
des pels monitors que faran que cada 
dia sigui una nova sorpresa... tot això i 
més són les coses que fan que els cam-
paments d’Espurnes siguin l’activitat per 
excel·lència de l’estiu!

Infants de 7 a 12 anys (2n a 6è)

Dates: del 28 de juny al 5 de juliol

Lloc: Terreny d’acampada “El pla” 
(Saldes)

Preu: 195€ *

Reunió de famílies: 
24 de maig de 12.30 a 13.30 h.                             

Casal de setembre

Casal de 
menuts

En acabar el mes d'agost les famílies tornen 
a la rutina però els infants encara disposen 
d'alguns dies de vacances que cal aprofitar! 
A l'Espai Espurnes organitzem un casal on 
petits i grans es retrobaran amb la diversió 
i la bona companyia. 

A través de personatges del món de la fantasia i la cultura popular els nens 
i nenes viuran una experiència única, relacionant-se amb altres infants, 
compartint i jugant. A més a més, es duran a terme activitats de sensibilit-
zació, d’exploració, de psicomotricitat i d’expressió artística adaptades a la 
seva edat i les seves necessitats. 

Infants de 3 a 11 anys (P3 a 6è)      
Dates: de l’1 al 10 de setembre
Preu: 96€ * (tot el casal, inscripció per dies)
Horari: de 9 a 14 h
Possibilitat d’acollida, menjador i tarda              

Infants d’1,5 a 3 anys    
Dates: de l’1 al 31 de juliol i 
de l’1 al 10 de setembre
Preu: 276€ * al juliol i 96€ * al setembre
(tot el casal, inscripció per setmanes)
Horari: de 9 a 13 h.
Possibilitat d’acollida, menjador i tarda              

Ruta

Tens entre 13 i 15 anys? T’agrada la muntanya i conèixer gent nova? Doncs 
no et pots perdre la ruta que organitza l’Esplai Espurnes! 

Durant vuit dies els nois i noies compartiran una experiència inolvidable, 
que els portarà des d’Olot fina a Girona. Però no es tracta només d’aventura 
i diversió, sino també d’esforç, d’autosuperació, de viure l’esperit de com-
panyonia, de conèixer gent nova i conèixe’s a un mateix... en definitiva, 
tota una experiència! 

Joves de 13 a 16 anys

Dates: del 26 de juliol al 2 
d’agost

Lloc: Ruta d’Olot a Girona

Preu: 215€ *

Reunió de famílies: 
24 de maig de 12.30 a 13.30 h.

Qui som?
El Grup d’Esplai Espurnes és una associació juvenil sense ànim de lucre que, des 
de fa 35 anys, treballa com a entitat educativa en el temps de lleure amb in-
fants i joves. La nostra missió és clara: educar persones en valors, per a la millo-
ra i transformació de la societat i de l’entorn natural. El nostre és un espai de 
convivència i desenvolupament personal que pretén formar l’individu segons 
uns valors definits en els quals creiem i que transmetem, dia a dia, a través de 
les nostres activitats. Els valors, entre altres, són: el respecte pels companys 
entenent la diversitat com a fet enriquidor, el treball en grup, la sostenibilitat 
i la pau com a eines per construir un món millor o el foment de la cultura i la 
llengua catalana.

Com em puc inscriure?
Visita l’esplai al C\Bruc 40 d’Esplugues de Llobregat, portant una fotocòpia 
del DNI del pare, mare o tutor que realitzarà la inscripció, una fotocòpia de la 
targeta sanitària de l’infant, les dades bancàries i una fotografia mida carnet. 

*Quota anual de soci 11€. Descompte del 10% a la inscripció del segon germà.

Reserva la teva plaça trucant al 93 372 06 06 (de dilluns a divendres de 16 a 
19.30 h i dissabtes de 10.30 a 14 h) o bé mitjançant la nostra adreça electrònica 
espurnes@fundesplai.org 

www.esplaiespurnes.org
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