
DOSSIER   DE   PARES.   CURS   2019-2020  
QUÈ   ÉS   L’ESPLAI?  

El  Grup  d’Esplai  de  Lliçà  d’Amunt  és  una  en�tat  sense  ànim  de  lucre  i  dedicada  a  l’educació  en                   
el   lleure   amb   infants.  

Té  com  a  finalitat  principal  oferir  a  l’infant,  en  el  seu  temps  de  lleure,  la  possibilitat  de                  
relacionar-se  amb  altres  d’una  forma  intensa  i  propera,  lluny  dels  condicionaments  que             
caracteritzen  altres  situacions  com  a  l’escola  i  la  família.  Així  mateix,  pretén  educar  l’infant  amb                
una  sèrie  de  coneixements  i  experiències  que  el  formin  com  a  persona,  potenciant  al  màxim  els                 
seus   valors.  

També  vol  desvetllar  en  l’infant  totes  les  seves  possibilitats,  paral·lelament  a  una  presa  de               
consciència  progressiva,  personal  i  col·lec�va  sobre  el  dret  i  el  deure  de  desenvolupar-les              
enfront  dels  condicionaments  socials  coaccionadors.  És  a  dir,  donar  una  independència  al             
nen/a   amb   uns   valors   que   considerem   elementals.  

Aquest   és   el   nostre   ideari:  

-  La crea�vitat  del  nen:  la  rapidesa  de  reacció  davant  d’un  problema  que  se  li  planteja  i  la                   
capacitat   per   cercar   i   trobar   la   resposta   més   adequada.  

-  La tolerància  i  el respecte  vers  l’entorn,  tant  als  companys,  com  als  monitors  i  com  al  medi                   
natural.  

-   La    responsabilitat    i   el    compromís    a   tots   nivells,   per   pe�ts   que   siguin.  

-   La    igualtat    i    jus�cia    per   a   tothom.   En   defini�va   la    solidaritat .  

-   L’ autonomia ,   tant   de   pensament   com   d’acció.  

-    Par�cipar    en   les   ac�vitats   i   adoptar   uns   hàbits   de    consciència   de   grup    i    individual .  

 

COM   FUNCIONEM?  

El  curs  d’Esplai  transcorre  com  el  curs  escolar.  Es  realitza  dos  dissabtes  sí  i  un  no                 
aproximadament,  de  les  16:30  a  les  18:30  hores.  Durant  aquestes  dues  hores  els  infants  van                
amb   el   seu   grup   d’edat   i   realitzen   les   ac�vitats   preparades   pel   dia.   

A  part  dels  dissabtes,  cada  trimestre  fem  alguna  sor�da,  ja  sigui  de  tot  un  dia  o  bé  de  cap  de                     
setmana  a  una  casa  de  colònies  (s’explica  més  endavant  a  l’apartat  de  sor�des).  Tota  la                
informació  dels  dies  i  sor�des  d’Esplai  la  trobareu  a  calendari  penjat  al  nostre  web               
(www.esplaillica.cat).  

 

GRUPS  

Tal  i  com  s’ha  esmentat  anteriorment,  els  infants  es  divideixen  per  edats  i  cada  grup  té  els  seus                   
monitors   referents.   Enguany   els   grups   seran   els   següents:  

PETITS:   P5,   1r   i   2n   de   primària.  



MITJANETS:   3r   i   4t   de   primària.  

MITJANS:   5è   i   6è   de   primària.  

GRANS:   1r   i   2n   d’ESO.  

SÚPERS:   3r   i   4t   d’ESO.  

 

Els   monitors   i   monitores   de   cada   grup   seran   els   següents:  

-PETITS:  Abril  Sances,  Gisela  Casas,  Hugo  Redondo,  Miquel  Olivan,  Neus  Colàs,  Sergio             
Carrascosa,   Siscu   Espuny   i   Judith   Casas.  

-MITJANETS:  Pablo  Martos,  Alex  Nadal,  Judith  Largo,  Lídia  Novallas,  Nil  Sances  i  Joana              
Casanova.  

-MITJANS:   Axel   Ariza,   Pau   Angulo,   Carla   Nadal,   Susana   Nogués,   Gemma   Bieto   i   Laura   Ayala.  

-GRANS:   Víctor   Savall,   Gemma   Colàs,   Aina   Vilageliu,   Oriol   Petro,   Biel   Crespo   i   Eva   Martos.  

-SÚPERS:   Helena   Gonzàlez,   Teresa   Ferriol   i   Irene   Gala  

 

INSCRIPCIONS  

La  inscripció  es  farà  mitjançant  un formulari  online  que  trobareu  a  la  web  de  l’esplai                
( www.esplaillica.cat )  a  l’apartat  d’inscripcions.  Un  cop  enviat,  el  vostre  fill  estarà  inscrit,  però              
per   altra   banda   s’ha   de   portar   a   l’esplai   en    format   paper    el   més   aviat   possible:  

-   Fitxa   sanitària   omplerta   (el   document   el   trobareu   a   la   web)  

-   Fitxa   d’autoritzacions   omplerta   (el   document   el   trobareu   a   la   web)  

-   Fotocòpia   de   la   targeta   de   la   Seguretat   Social   (CatSalut).  

-   Fotocòpia   de   la   car�lla   de   vacunes.  

-   Rebut   bancari   del   pagament   de   la   quota   anual.  

 

Les   quotes   anuals   són:  

-   75   €   en   inscriure   un   fill.  

-   65   €   en   inscriure   dos   fills.  

-   55   €   en   inscriure   tres   fills.  

El  pagament  de  la  quota  es  durà  a  terme  en  un  sol  plaç  a  l’inici  de  curs.  Si  alguna  família  té                      
complicacions,   no   dubteu   en   posar-vos   en   contacte   amb   nosaltres:   bus�a@esplaillica.cat  

És  imprescindible  que  tots  els  nens  es�guin  inscrits,  ja  que  d’aquesta  manera  els  monitors               
tenim   tota   la   informació   dels   infants   i   els   podem   assegurar.  

http://www.esplaillica.cat/


Als  nens/es  que  s’inscriguin  per  primer  cop,  els  donarem  una  samarreta.  Aquells  que  en               
vulguin   una   altra,   hauran   de   pagar   3€.  

 

SORTIDES  

Durant  el  curs  es  realitzaran  dues  sor�des  d’un  dia  (2n  i  3r  trimestre)  i  dues  de  cap  de  Setmana                    
(1r  i  2n  trimestre).  Aquestes  ac�vitats  no  entren  a  la  quota  anual  d’inscripció  i  per  assis�r-hi  és                  
necessari   estar   inscrit   a   l’esplai   i   portar   tota   la   documentació.  

Abans  de  cada  sor�da  es  donarà  una  carta  informa�va  amb  el  lloc,  l’horari,  el  preu  i  tot  el  que                    
cal   dur.  

És  molt  important  pagar  les  sor�des  dins  del  període  d’inscripció  establert,  ja  que  prèviament               
hem  de  fer  les  reserves  de  l’autocar,  allotjament,  etc.  Els  nens/es  que  s’inscriguin  fora  de                
termini  no  podran  venir.  El  nen  o  nena  estarà  inscrit  a  la  sor�da  un  cop  s’hagin  realitzat  els                   
següents   passos:  

1. Omplir  un  formulari  d’inscripció  a  la  sor�da  (recordem  que  és  online)  omplert  el              
formulari   d’inscripció   a   la   sor�da   (recordem   que   és   online)  

2. Realitzar   el   pagament   corresponent.  

3. Portar  l’autorització  de  la  sor�da  a  l’Esplai en  paper .  Es  pot  entregar  el  mateix  dia  de  la                  
sor�da   abans   de   marxar.  

En  cas  que  algun  nen/a  s’inscrigui  a  la  sor�da  i  no  pugui  venir,  excepte  en  casos  excepcionals,                  
no  es  retornarà  l’import  total;  l’Esplai  es  quedarà  una  part  del  preu  de  la  sor�da  per  cobrir                  
despeses.  

 

PAGAMENTS  

Els  pagaments  es  faran  a  través  del  banc,  tant  la  inscripció  com  totes  les  sor�des.  Al  moment                  
de   fer   l’ingrés   heu   de   fer   constar   com   a   concepte:  

“nom   del   nen/a   +   curs   2019-2020”   (en   el   cas   de   la   inscripció)  

“nom   del   nen/a   +   data   de   la   sor�da”   (en   el   cas   de   les   sor�des)  

El   número   de   compte   de   l’Esplai   és:  

ES97   3140   0001   9100   1413   2000   (Caixa   Guissona)  

ATENCIÓ!   Hem   canviat   el   número   de   compte   de   l’Esplai.   El   número   del   BBVA   acabat   en   7815  
ja   no   està   ac�u.  

 

ALTRES   ACTIVITATS  

Durant  l’any,  el  Grup  d’Esplai  de  Lliçà  d’Amunt  realitzarà  tot  un  seguit  d’ac�vitats  a  part  dels                 
dissabtes   a   la   tarda:  



5  d’octubre: FESTA  D’INICI:  oberta  a  tot  el  poble,  no  es  considera  una  dia  d’Esplai  sinó  una  festa                   
per  tots  els  infants  en  la  qual  els  monitors  no  estem  a  càrrec  dels  nens.  El  curs  d’Esplai                   
comença   el   dia   19   d’octubre.  

25   de   desembre:    EL   QUINTO   DE   NADAL  

13  de  juny: FESTA  MAJOR  DE  L’ESPLAI:  festa  de  fi  de  curs  per  a  tots  els  infants  de  l’Esplai  i  per  a                       
tots   els   pares  

Juny-   Juliol:    CASAL   D’ESTIU   (juntament   amb   l’Ajuntament   de   Lliçà   d’Amunt)  

25   de   juliol-   1   agost:    CAMPAMENTS   D’ESTIU:   Obert   a   tot   el   poble.   

 

CONTACTE  

Al  llarg  del  curs  us  anirem  informant  dels  esdeveniments  que  anem  fent.  Ens  podeu  seguir  la                 
pista  al  nostre  Instagram  @esplaillicadamunt.  Per  qualsevol  consulta  ens  podeu  contactar  per             
mail.  

Web:   www.esplaillica.cat  

Mail:   bus�a@esplaillica.cat  

Telèfon:  93  841  56  95.  Podeu  trucar-nos  els  divendres  de  20:30  a  21:30  o  els  dissabtes  que  hi                   
ha   esplai   de   16   a   20.  

També  podeu  contactar  amb  els  monitors  personalment  els  dissabtes  a  les  16:30  i  a  les  18:30,                 
quan   aneu   a   portar   i   recollir   els   vostres   fills   a   l’esplai.  


