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1. QUI SOM I QUÈ FEM? 

Som un esplai i ens trobem al Col·legi Pare Manyanet. Fa 35 anys que eduquem en el lleure, 
posant de la nostra part perquè infants i joves creixin com a persones. Com tot esplai tenim 
un ideari que reflexa els nostres objectius i la nostra manera d’educar (el podeu consultar 
al nostre web). L’Ideari de l’Esplai promou una relació  estreta  amb  la  família i  l’entorn 
de  la  canalla,  una  educació basada  en el diàleg,  la confiança i el respecte.  

Els mitjans educatius de l’Esplai són el grup, les activitats, el quotidià, la institució i els 
monitors i monitores. Seguint l’Ideari, s’elabora el Projecte Educatiu: un document amb els 
objectius educatius que volem treballar al llarg del curs d’esplai, i també de colònies i 
campaments. A banda dels objectius, tenim una normativa. El que demanem amb la 
normativa és un esforç per part de totxs per adaptar-nos a un mode de convivència en grup, 
que és diferent del de casa o de l’escola i que per això a vegades als nenxs els pot costar 
una mica d’entendre. A diferència dels objectius, que cal treballar-los, però no exigir-los, la 
normativa exigeix uns mínims per facilitar la convivència i alhora serveix per treballar els 
objectius. Per tant us demanem a les famílies el suport des de casa.  

 
2. EL FOULARD 

El foulard el portem per sentir-nos part d’un mateix grup. El foulard és el mitjà que ens 
uneix com a entitat, vincula a petits i grans com un mateix grup, ajuda a identificar-nos com 
esplai.  

Per tant, els nens i nenes han de portar sempre el foulard a l’Esplai i se n’han de 
responsabilitzar.  

 
3. MONITORS I MONITORES 

Som voluntaris/es; fem això perquè ens agrada i perquè creiem en el que fem. Creiem 
que fer esplai ens ajuda a créixer com a persones, tant als nenxs com als monitorxs.  

Som 12 monitors i monitores, de diferents edats i trajectòries esplaienques. Complim les 
normatives pel que fa a les ràtios i nombre de títols de monitor/a i director/a. Som un grup 
que ens coneixem totxs i coneixem el funcionament de l’Esplai. A totxs ens fa molta il·lusió 
i us agraïm que hagueu confiat en nosaltres! 

Per tal que l’Esplai funcioni, els monitorxs ens organitzem per comissions. Hi ha comissions 
per cada una de les excursions que es fan al llarg del curs, per carnaval, per Sant Jordi...  
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És a dir, una comissió per cada activitat especial de l’Esplai i, a més, també hi ha comissions 
relacionades amb els aspectes burocràtics com les d’economia, assegurança... 

A part del funcionament general de l’Esplai, cada un dels grups d’infants i joves funciona 
independentment. Els monitorxs de cada grup queden per organitzar els trimestres i per 
preparar les activitats que es duran a terme els dissabtes a la tarda. 

 
4. NENS I NENES  

Els infants i joves estan dividits en cinc grups:  

− Esquirols (nascuts entre el 2012 i el 2014) 
− Dofins (nascuts entre el 2010 i el 2011) 
− Guineus (nascuts entre el 2008 i el 2009) 
− Isards (nascuts entre el 2006 i el 2007) 
− Joves (nascuts entre el 2003 i el 2005) 

 
És molt important la continuïtat, és a dir, que vinguin tots els dissabtes i sobretot a les 
excursions, perquè a part de passar-s’ho molt bé, és quan es poden treballar millor els 
objectius i sobretot l’autonomia. Per això, us demanem que no porteu amics/gues dels 
vostres fills/es sense avisar i si no és perquè estan interessats a provar l’esplai, ja que 
trenquen la dinàmica de les activitats i, a més, a efectes legals no estan assegurats. 

 
5. FAMÍLIES 

Vosaltres sou una peça indispensable de l’esplai i el nostre objectiu és que us en sentiu 
part. Per aquest motiu hi ha una comissió de famílies, formada per monitors i monitores i 
alguns pares i mares per fer activitats en família destinades a conèixer-nos entre nosaltres, 
per tenir més confiança a l'hora de parlar dels vostres fills i filles. Són hores que destinem a 
vosaltres perquè creiem que és important que no només els vostres fills i filles es sentin 
part d'aquest esplai, sinó que vosaltres també! 

Durant el curs enviem bastants correus electrònics per donar-vos tota la informació 
necessària o per avisar-vos d’alguna activitat. És essencial que els llegiu amb atenció i que 
ens respongueu com més aviat millor, aquells que ho requereixin, per tal de poder 
organitzar-nos bé.  

La comunicació, exceptuant casos d’extrema urgència, serà sempre via correu electrònic. 
Us podeu posar en contacte amb nosaltres sempre que ho necessiteu i sobretot per avisar-
nos si algun dissabte no podreu venir. També és important que ens doneu la màxima 
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informació possible dels nens i nenes, no només a l'hora d'omplir l'autorització sinó també 
al llarg del curs. Si han tingut una mala setmana o ha passat alguna cosa que hagi pogut 
afectar als nens i nenes estaria bé que ens ho comentéssiu. 

Tot i que l’esplai comença a les 16:30h, els monitors i monitores estem aquí abans, per tant 
podeu arribar cap a les 16:15h i així monitorxs i famílies podem parlar del que calgui. A les 
16:30h comencem ben puntuals! Quan s’acaba l’esplai a les 19h, a vegades els monitorxs 
necessitem parlar amb vosaltres, per tant agraïm que quan marxeu ens aviseu. També 
podem veure’ns en horari de secretaria de l’esplai, els divendres de 17h a 19h. 

 
6. ECONOMIA 

Aquest any la quota de curs és de 115€, amb 5€ de descompte per germanxs. D’aquests 
diners, una part serveixen per pagar les despeses que podem tenir de les activitats, tallers, 
material fungible, però també alguna despesa extraordinària com el carnaval o la sortida 
de Nadal. També serveixen per finançar les 5 excursions que fem durant l’any (4 conjuntes 
i 1 de grup), per anar els monitorxs a mirar les cases i terrenys de l'estiu i setmana santa o 
per la nostra formació, cursos de monitorxs i directorxs. Les activitats extres, com poden 
ser l’excursió de cada grup o altres activitats especials, s’avisaran amb temps i és possible 
que es paguin a part, ja que no estan contemplades en la seva totalitat en el pressupost de 
la quota general del curs. Les Colònies de Setmana Santa i Campaments i Colònies d’Estiu 
tenen una quota pròpia.  

La quota s’abona en un únic pagament a inici de curs. Si alguna família té alguna dificultat 
per fer aquest pagament, que es posi en contacte amb nosaltres i buscarem alternatives. 
També oferim unes beques que des del MCECC, el moviment del qual formem part, donen 
tant pel curs com per colònies i campaments. Si hi ha algú interessat podeu demanar-nos 
informació. 

Nº CC: ES87 2100 3210 60 22 00335667 

 
7. XARXES SOCIALS 

-> Blog: A l’esplai tenim una pàgina web en forma de blog, on 
anem penjant el que van fent els vostres fills i filles, amb algunes 
fotos i informació que us pot interessar. Recordeu que us podeu 
subscriure posant el vostre mail al final de la pàgina i rebre així al 
vostre correu cada cop que fem una nova entrada! 

à www.esplainatzaret.net ß 
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-> Facebook: L’esplai també disposa d’un compte de Facebook, 
on informem de les coses més importants, de les actualitzacions 
del blog, pengem fotos quan estem d’excursió i compartim 
coses que poden ser del vostre interès. 

à www.facebook.com/esplai.natzaret ß 

Per estar a l’última de tot el que pengem poseu que el Facebook 
us mostri primer les nostres notícies! Per fer-ho heu d’anar a la 
nostra pàgina i seleccionar el desplegable que hi ha a la part 
dreta de la portada, com es mostra a la foto.  

-> Flickr: També tenim un compte on pengem les fotografies que fem a l'esplai. Allà podreu 
trobar totes les fotos que fem, i que la majoria no estan al blog, dels dies d'esplai normals 
i de les excursions, a més, també podreu descarregar-les en bona qualitat. Per poder entrar 
teniu dues opcions: 

− Teniu l’opció d'entrar des d'un compte de l'esplai que ja està fet. Per fer-ho haureu 
d'anar a la pàgina de Flickr (www.flickr.com) i allà us demanaran usuari i 
contrasenya: 

 
Usuari: esplainatzaret2@yahoo.es 

Contrasenya: Maresipares_35 

Un cop a dins només caldrà que aneu a la pàgina de contactes buscar l'usuari 
esplai_natzaret (veureu que és l’únic contacte que hi ha) i des d'allà podreu veure 
totes les fotografies que hi ha als diferents àlbums. És un compte compartit, no 
modifiqueu res per tal que tot vagi correctament! 

 
− També podeu fer-vos un compte de Yahoo per poder entrar al Flickr i enviar-nos una 

sol·licitud d'amistat o enviar-nos un correu, al mail de l’esplai, amb la vostra direcció. 
D'aquesta manera us agregarem i les podreu veure. 

 
Esperem que tot hagi quedat clar però si teniu qualsevol problema, no dubteu en enviar-
nos un correu electrònic (esplainatzaret@gmail.com). 
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8. EQUIP HUMÀ 

A continuació us presentem l’equip humà de cada un dels grups per aquest curs 2019-2020. 
Us donem el número de telèfon d’un dels monitors o monitores de cada grup; és el nostre 
número personal i per tant és només per emergències, per contactar amb nosaltres ho heu 
de fer sempre via correu electrònic (esplainatzaret@gmail.com). 

 
 

ESQUIROLS 
Nascuts entre el 2012 i el 2014 

- Elisabet Gras Orts (697 768 531) 

- Ariadna Farran Foguet 

- Laia Martínez Güell 

 
 
DOFINS 
Nascuts entre el 2010 i el 2011 

- Aina Izquierdo Viladiu (655 426 234) 

- Anna Vicente Iñigo 

- Mariona Vallès Tubau 

 
 
GUINEUS 
Nascuts entre el 2008 i el 2009 

- Gerard Mollà i Bley (688 902 430) 

- Ester Sisó Casabon  

 

 

 
 

 

 

ISARDS 
Nascuts entre el 2006 i el 2007 

- Sara Rubio Fernández (620 749 568) 

- Núria Mira Roman 

 

 

JOVES 
Nascuts entre el 2003 i el 2005 

- Oriol Miralpeix i Llorach (697 577 642) 

- Jorge Fleta Monfort  
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9. CALENDARI  

Us donem el calendari del curs ara perquè sapigueu quan seran les diferents activitats de 
l’esplai i perquè us reserveu aquests dies per poder venir. A part del curs d’esplai 
pròpiament dit, també fem les Colònies de Setmana Santa (només pels infants i joves de 
l’esplai) i les Colònies i Campaments d’Estiu que són la culminació de tot el curs. 
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10. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
 
Durant la reunió de pares i mares es presenta el Projecte Educatiu de Centre pel curs 2019-
2020. Disponible a: 

à https://esplainatzaret.net/ideari-i-projecte-educatiu/ ß 

 
11. NORMATIVA DE NENS I NENES

− Respectar la figura del monitor/a. 
− Respectar als companys i companyes. 
− Ser puntuals. 
− Portar sempre el foulard posat. 
− Participar en totes les activitats i tasques activament. 
− Fer silenci quan els monitorxs parlen i quan altres companyxs parlen. 
− Fer les coses en el moment i lloc adequats.  
− Tenir cura del vocabulari i de com es diuen o es demanen les coses. 
− No agredir ni físicament ni verbalment.  
− Respectar i compartir amb les altres el material de l’Esplai. 
− No portar llaminadures ni consumir alcohol, tabac i altres drogues. 
− Deixar les relacions amoroses per quan som fora de l’esplai. 
− No fer ús del mòbil ni d’altres aparells electrònics. 


