
 

 

ORGANITZA: 

Amb el suport de 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ:  

Mercè Lluveras 

mlluveras@fundesplai.org 

610781235 

93 551 15 11—Marga 

Escoles Labandària i J.Llull Lloc 

Inscripcions 

Dates 

 Horari 

INSCRIPCIÓ PER SETMANES 
Del 26  al 30 de juny  - E.Labandària 
Del 3 al 7 de juliol  —E. J. Llull 
Del 10 al 14 de juliol —E. J. Llull
Del 17 al 21 de juliol —E. J. Llull 
Del 24 al 28 de juliol —E. J. Llull 
Del 31 juliol al 4 d’agost  —E. J. Llull 
Del 7 al 11 d’agost   —E. J. Llull 
Del 14 al 18 d’agost   —E. J. Llull 
Del 21 al 25 d’agost    —E. J. Llull 
Del 28 d’agost al 1 setembre  - E.Labandària 
Del 4 al 8 de setembre - E.Labandària 

Juny– Juliol 
Acollida de 8:00h a 9:00h 
De 9h a 13h / del 9h a 16h / De 9h a 18h 

Agost 
De 9h a 13h 

Del 28 d’agost  al 8 de setembre 
De 9h a 13h / del 9h a 16h  

Del 22 de maig al 11 de juny 
A la web: http://estiu.fundesplai.org 
Presencial a Ca l’Alfaro 
2 de juny: de 8h a 12h  i de 17h a 20h 

Autofinançament   T’ajudem a autofinançar-te el 100% 

del cost de l’activitat de manera fàcil i pràctica. 

Beques Campanya de Beques "Un estiu per a tothom 

“ de la Fundació Catalana de l’Esplai. Totes les famílies 

que vulguin sol·licitar una beca per l’activitat de casal 

d’estiu, podran fer-ho a través de la pàgina Web de la 

Campanya  http://estiu.fundesplai.org  o trucant al 

telèfon 93.551.89.71.  

CASAL D’ESTIU  
SANT ANDREU DE 

LLAVANERES 
Del 26 de juny al 8 de setembre 

Inscripcions per setmanes  

De P3 a 1r 

De 2n a 6è 

http://estiu.esplai.org/
http://estiu.esplai.org/


Amb l’objectiu de garantir uns projectes educatius 

adaptats a les edats dels infants, per aquest motiu 

enguany us proposem 2 centres d’interès diferen-

ciats tenint en compte la maduresa i les necessi-

tats de les diferents edats. 

 

BAIXES 

Fundesplai es reserva el dret d’anul·lar qualsevol acti-
vitat si el nombre d’inscrits no arriba al mínim esta-
blert. Les baixes notificades per escrit amb 15 dies 
d’antelació abans de l’inici de l'activitat, tindran dret 
al retorn del 50% de l’import abonat i del 90% si la 
causa de la baixa és per malaltia o accident, acreditant
-ho amb certificat mèdic. Les baixes o anul·lacions 
notificades durant els 15 dies abans de l’inici del casal 
o durant el desenvolupament del mateix, no tindran 
dret a percebre cap mena de retorn de la inscripció 
realitzada. En cas d’anul·lació d’algun servei per part 
de Fundesplai es retornarà el 100% de l’import abonat 
mitjançant transferència bancària. 

La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat 
sense ànim de lucre que té per missió: “educar els  
infants i els joves en el lleure i promoure el 
desenvolupament associatiu, amb voluntat trans-
formadora i d'inclusió social”. 
 

La missió de Fundesplai es concreta en la prestació 
de serveis i programes educatius integrals a les 
escoles, la gestió d'equipaments i programes d'e-
ducació ambiental, cursos de formació i serveis de 
gestió per al món associatiu i projectes per la in-
clusió digital. Integra també l'acció d'una Federa-
ció i dels seus 60 centres d'esplai. 
 

La proposta global de serveis de lleure de Fundes-
plai es caracteritza per: 
 

• Una voluntat educativa. 

• Una aposta per la qualitat del servei. 

• Un compromís per la coresponsabilitat. 
• Una opció per la inclusió i la transformació    
social. 

Sortides per l’entorn 

Servei de menjador amb càtering 

Piscina  

Polseres de seguretat amb codi QR 

Samarreta  

Jocs, Esports, tallers 

... I molta diversió 

El Casal d’Estiu 

Un casal ple d’emocions 
P3 a 1r 

Un casal d’aventura i creativitat 
2n a 6è 
Pels més grans del casal d’estiu fem una proposta 
dinàmica i engrescadora amb activitats emmarcades 
en l’aventura, les habilitats artístiques i l’esport. Amb 
activitats específiques per la seva edat, tenint en 
compte els seus interessos i les seves necessitats 
amb activitats com: scape room, urban art, tècni-
ques de parkour, esports alternatius... 

Reconèixer les emocions i com gestionar-les és bà-
sic en el desenvolupament personal: controlar la 
ràbia, conèixer la por, tenir una bona autoestima… 
Perquè si sabem fer-ho tindrem eines per afrontar 
els reptes vitals i professionals que ens trobarem 
avui i en el futur. A partir dels contes treballarem 
amb els nens/es allò que és tan difícil d'expressar: 
les seves emocions i sentiments; per aquest motiu, 
aquest estiu farem servir els contes com a punt de 
partida per iniciar debats interessants, jocs i tallers 
amb els nens i nenes. Una porta oberta a parlar de 
sentiments d'una forma divertida i dinàmica. 

 
 QUOTES CASAL 2017  (preu per setmana que cal multiplicar per cada setmana)  

 1 setmana 2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes 5 setmanes ESPORÀDICS 
Acollida matí        18,50 €          18,50 €          18,50 €          18,50 €        18,50 € 4,00 €/dia 
Casal  matí        70,70 €        67,17 €        63,81 €        60,62 €        57,59 €  
Menjador        32,30 €        32,30 €        32,30 €        32,30 €        32,30 € 7,00 € /dia 
Casal tarda        27,80 €        26,41 €        25,09 €        23,84 €        22,64 €  
Total             
(sense acollida)      130,80 €      125,88 €      121,20 €      116,75 €      112,53 €  

Descomptes:  - 10%  2n i 3r germà  inscrits, i - 10% amb carnet de  família nombrosa o família monoparental  

(excepte per menjador ni acollides) 

Els descomptes  s’hauran de sol·licitar a l’Aj. de Llavaneres posteriorment al pagament (sol·liciteu factura a Fundesplai),      
mitjançant un imprès municipal de descomptes al Casal d’Estiu disponible del 1/06 al 30/09.  


