
Dimarts- Expressió oral i corporal

Cançons i danses són el fil conductor 
dels dimarts. El cos i la veu com a mitjà 
d’expressió individual i grupal.

Dimecres- Racons de joc simbòlic

Metges, mecàniques, bombers, vete-
rinàries, mestres…Els dimecres podem 
ser allò que vulguem! Petits i grans 
compartim els racons de joc d’imita-
ció a la vida.

Dijous- Literatura i contes

Seiem tots junts i llegim un conte que 
ens faci viatjar a móns llunyans, aven-
tures, monstres, enigmes… Recupe-
rem el gust per la lectura i els llibres.

Divendres- Jocs i ludoteca

Pregunta a un infant una de les seves 
aficions preferides. De ben segur que 
el joc estarà a la seva llista.
Jocs de taula, de pati, disfresses, cons-
truccions...Els divendres són el dia per 
gaudir i aprendre jugant.

Dilluns- Experimentació i descoberta

Els ambients són espais en que l’infant 
pot experimentar de forma autòno-
ma fomentant així la seva autonomia 
i la seva creativitat.

Després de tota la jornada escolar plante-
gem espais de joc i relació, amb l’objectiu 
principal de que l’infant pugui gaudir d’un 
temps de lleure de qualitat. 
La nostra metodologia posa l’infant en el 
centre de l’acció educativa, adaptant-se al 
seu ritme i promocionant aspectes com l’au-
tonomia o la creativitat.

PORTES OBERTES
Del 18 al 22 de setembre (excepte el taller 
de literatura i contes, que es faran el dia 28 
per festius previs) tots els nens i nenes que 
vulguin poden provar els tallers de forma 
gratuïta. 
*Cal inscripció prèvia al formulari que trobareu a 
la nostra pàgina web o trucar a secretaria.

1 2 3 4 5

Recollida 10€ 20€ 30€ 40€ 50€

Taller 15€ 30€ 45€ 60€ 75€

Tota la tarda 25€ 50€ 75€ 100€ 125€

Activitat de dilluns a divendres 
(segons calendari escolar). 
Destinada a infants de P3 a 6è. 

Horaris:

Recollida (inclou berenar) de 
16.30 a 17.30 h.

Taller de 17.30 a 19 h.

Assistència puntual:

Cal fer inscripció a l’esplai. 
El preu és de 5€/hora (3,2€/hora 
pels socis).            

Quota mensual d’inscripció segons els dies a la setmana

* 10% de descompte per germans. El serveis de recollida només s’ofereixen a les 
escoles Folch i Torres i Gras i Soler.

Els nostres TALLERS ofereixen una proposta d’educació en el lleure 
diversa i adaptada a l’edat dels infants. Totes les tardes de 17.30 a 19 h. 

Activitat destinada a infants de P3 
a 6è. 

Durant les vacances escolars oferim 
una alternativa lúdica i educativa, on 
els nens i nenes participaran en tota 
mena d’activitats (tallers, manualitats, 
gimcanes, jocs...) seguint una temàti-
ca concreta, per tal que sigui un mo-
ment especial i màgic. 

HIVERN
1a tanda: 27, 28 i 29 de desembre 
2a tanda: 2, 3, 4 i 5 de gener 
Inscripcions: del 20 de novembre 
al 18 de desembre 

PRIMAVERA
Del 26 al 29 de març
Inscripcions: del 26 de febrer 
al 19 de març 

1 tanda 2 tandes
Acollida de 8 a 9 h. 9€ 12€
Casal matí de 9 a 14 h. 39€ 52€
Menjador de 14 a 15.30 h 21€ 28€
Tarda de 15.30 a 17 h 9€ 12€

Quota per tandes

* Al casal de matí s’aplica un 10% de descompte per germans i un 1€/
dia pels socis. 
* Al Casal d’Hivern s’hauràn d’inscriu-re per tandes completes.



En conveni amb: Membre de:

INSCRIPCIONS
Horari de secretaria: de 16 a 19.30 h de dilluns a divendres i de 10.30 a 13.30 h els 
dissabtes.                 

Documentació requerida: 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.

*10% de descompte a partir del segon germà (no s’aplica als serveis opcionals)
Els descomptes de soci s’apliquen als usuaris amb inscripció mensual (esplai diari, 
dissabtes i espai familiar)

Adreça: c/Bruc nº40, Esplugues de Llobregat
A\e: espurnesinfo@fundesplai.org
Telèfon: 93 372 06 06 
Pàgina web: www.esplaiespurnes.org

És un espai de joc i relació, on els infants 
poden explorar i relacionar-se entre ells i 
amb els adults, on les famílies poden com-
partir la seva experiència de criança i 
educació dels seus fills i filles.
 
La seva finalitat és incidir en la millora de la 
qualitat de vida dels infants, promoure els 
seus drets i vetllar per les seves necessitats 
per mitjà d’uns espais de trobada entre les 
famílies i els infants, amb la intervenció de 
professionals experts.

Cal apuntar-se a un grup fix.

Grups d’1 a 5 anys:
Dimarts de 10 a 12 h            
Dimarts de 17 a 19h
Dijous de 10 a 12 h
Dijous de 17 a 19h
Grups per menors d’1 any:
Dimecres de 10 a 12 h.

Quota mensual: 19€ per grup

Cada dissabte ens trobem amb els 
nostres companys/es, gaudim d’un 
munt d’activitats com tallers, gimca-
nes, excursions... estructurades entorn 
un centre d’interès o temàtica edu-
cativa.
 
A més a les vacances d’hivern i de pri-
mavera marxem de colònies a gaudir 
de la natura i dels nostres companys 

Ens organitzem per grups:

Pol·lioth (P3 a P5).
Sírius (2n a 3r).
Iris (4t a 6è).
Orió (1r a 2n d’ESO).
Joves (3r a 4t d’ESO).

Horari:Dissabtes de 10.30 a 13.30h
Quota mensual : 28,50 €

G R U P  D ' E S P L A I  E S P U R N E S

A C T I V I T A T S  C U R S  1 7 - 1 8


