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PRESENTACIÓ

+ Què és per a les monitores l’esplai?

-Un espai on creixes com a persona dia a dia, mitjançant les experiències que vius. 
Un espai on intentem defensar uns valors que manquen, en alguns moments, en la 
societat i per a nosaltres són essencials. Per tant, ho veiem com una eina per trans-
formar el món. 
Unes vivències, compartides amb infants,  joves i companyes, que et fan empatitzar 
amb elles i entendre-les millor.
Intentem transmetre aquests valors mitjançant totes les activitats que fem.

+ Que fem a l’esplai?

A l’esplai fem activitats pedagògiques, on, gairebé sempre, mitjançant APS, inten-
tem profunditzar en una temàtica. 

+Què és una APS?

L’APS són els acrònims d’ aprenentatge i servei.   És una proposta educativa que 
combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte 
ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats 
reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

+On feu aquestes activitats?

Normalment, les fem els dissabtes a la tarda. També, hi ha dos cops de setmana que 
marxem d’excursió
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GRUPS D’EDATS I MONITORES

MONIS

Lara, Sans, Pedro

Maria, Laura, Aleix

Anna, Jaume, Raúl

Marta, Juli, Marina, Joan

Jari, Natxo, Iru

EDAT

4 - 6 anys 

7 - 10 anys

11 - 12 anys

13 - 14 anys

15 - 17 anys

CURS

p4 - 1r primària

2n - 4t primària

5è - 6è primària

1r - 2n ESO

3r ESO - 1r BATX

GRUP 
   
TXIKIAKS
  
ERTAINAK:  
 
HANDIAKS  

ITZELAKS: 

GAZTEAS 
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NOTA: Calendari orientatiu, en qualsevol 
moment les monitores poden comunicar canvis.

Primer dia d’esplai del trimestre

Dissabte amb esplai

Dissabte sense esplai, festiu

Sortida del grup d’esplai individual

Strambotik

Sortida col·lectiva d’esplai

Dinar de nadalDinar de nadal

Rua de carnaval

Sortida de monitores, festiu

Colònies de primavera, primària
Txikiaks, Ertainaks i Handiaks

Ruta de primavera, joves
Itzelaks i Gazteas

Colònies d’estiu, primàriaColònies d’estiu, primària

Rutes d’estiu, joves

CALENDARI ESPLAIERU XINO XANO. CURS 2017-2018.

XINO XANO ESPLAI XANO
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HORARI DISSABTE: 

De 16:30 a 19:30.

*Les monitores aquest any hem decidit allargar l’esplai de 19:00 
a 19:30, com que volem poder acabar de profunditzar amb els 
aspectes que treballarem, incrementar la relació entre tots els 
infants i joves de l’ esplai.
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PAGAMENT

Com bé sabeu, l’excursionisme és una part fonamental de l’esplai. Per 
aquesta raó, creiem important incorporar i visualitzar les sortides dins 
la quota del curs.
Apostem per a que aquesta nova manera faciliti la gestió de paga-
ments, tant a les famílies com a, també,  la nostra gestió administrati-
va. Hem ideat dues maneres de pagar, anual o trimestral. 

OPCIÓ A: ANUAL
Quota dels dissabtes + 6 sortides
140€, amb tot inclòs.

OPCIÓ B: ANUAL FRACCIONADA*
Quota dels dissabtes d’esplai/trimestre + 2 sortides/trimestre

80€ 1r trimestre
50€ 2n trimestre
50€ 3r trimestre

*Aquesta opció incrementa per motius de gestió.

**+ 6€ pel fulard (només es paga si es perd).
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