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INFORMACIÓ GENERAL
L’Esplai Guai! de Palou és una associació laica dedicada al món del lleure des de l’any 1980,
en un entorn rural aïllat de la ciutat, Palou. La missió de l’esplai és assolir les tres funcions del
lleure: descans, diversió i desenvolupament. L’Esplai Guai! és el resultat de la implicació d’un
equip de monitores i monitors que dedica el seu temps lliure a tirar endavant aquest projecte
voluntàriament.
Mitjançant les activitats, els jocs, les dinàmiques, les sortides, excursions colònies… intentem
assolir els objectius educatius especificats al Projecte Educatiu de l’Esplai. Aquests objectius
parteixen dels principis i eixos de l’esplai, que giren al voltant de l’educació integral de tots els
àmbits dels infants i joves; els drets humans i els drets dels infants; la coeducació; la llengua, la
cultura i les tradicions catalanes; l’educació ambiental; la participació i l’assemblearisme; la
participació local al nostre barri i a la nostra ciutat; el compromís amb la societat i la realitat que
ens envolta i la inclusió tenint en compte la diversitat.
L’Esplai és, en definitiva, un lloc on créixer, desenvolupar-se, descansar, aprendre i divertir-se
lluny de les necessitats i obligacions diàries i a través d’un procés educatiu intencional, de
relació i contacte humà, integral, d’hàbits (amb finalitats i objectius) i englobat en un context
social.
Ens trobem els dissabtes de 16h a 19h durant el curs escolar i fem activitats amb nenes i nens
d’entre 4 i 17 anys (nascuts entre el 2011 i el 1998). Ens dividim en 5 grups d’edat i fem
activitats relacionades amb un Centre d’Interès.
Des de l’any passat, l’esplai està federat a Esplais Catalans (www.esplac.cat); una associació
d’esplais laica i progressista que treballa des del voluntariat per a la transformació social en
base els drets dels infants, mitjançant l’educació popular. L’enfortiment i la participació dels
esplais és la seva raó de ser. És per això que durant el curs podem realitzar alguna activitats
amb altres esplais del sector Vallès o de la resta de Catalunya.

GRUPS D’INFANTS I MONITORES

Petits (nascuts entre el 2011 i 2009)

Gigamitjans (nascuts el 2004 i 2003)

Rosa

Carla

Cristina

Oriol

Adrià

Jordi

Minimitjans (nascuts el 2008 i 2007)

Grans (nascuts entre el 2002 i 1998)

Francesc

Danny

Sílvia

Irene

Agnès
Premonitors/es
Mitjans (nascuts el 2006 i 2005)

Xènia (Petits)

Berta

Marina (Petits)

Raúl

Mireia (Minimitjans)

Meritxell

Míram (Minimitjans)

Elisabet (monitora de suport)

Alba (Mitjans)
Guillem (Mitjans)
Andrea (Gigamitjans)
Maria (Gigaitjans)

EXCURSIONS, CAMPAMENTS I CELEBRACIONS
Per tal que els infants i joves puguin desenvolupar altres aspectes que no es poden treballar els
dissabtes a la tarda realitzarem durant el curs escolar excursions d’un dia, sortides de dos dies
i campaments.
Aquest any farem 3 sortides d’un dia a descobrir nous indrets, passar-nos-ho bé i aprendre
coses noves. A més a més, farem dues sortides de cap de setmana a cases de colònies de
Catalunya per conèixer millor la riquesa de
l’entorn que ens envolta. Per Setmana Santa
marxarem 4 dies de campaments.
D’acord amb el nostre Projecte Educatiu a
l’esplai celebrem les diferents festes
tradicionals com la Castanyada, Nadal,
Carnestoltes o Sant Jordi. Aquests dies
convidem a les famílies a celebrar-los amb
nosaltres.

Important:
- Les excursions sʼhan de PAGAR PUNTUALMENT ABANS DE LA DATA LÍMIT esmentada a la
carta per tal de poder fer el recompte d’infants que venen. En cas contrari, no assegurem la
plaça de l’infant a la sortida.
- Algunes sortides poden tenir capacitat limitada i en cas d’”overbooking” s’acceptaran els
infants per ordre de pagament.
- Els monitors ens reservem el dret dʼanul·lar les sortides en cas de que no sʼarribi a un mínim
d’infants inscrits.

PREU
La quota trimestral de l’esplai és de 45€ per infant (domiciliació bancària). Les famílies que
acreditin ser família nombrosa o monoparental, tindran un descompte en la quota trimestral. A
més, l’Esplai Guai! de Palou té un servei de beques per a famílies que ho demanin.
Com que considerem que les excursions són molt importants per assolir els objectius
establerts, una part de la quota trimestral hi està destinada, de manera que el preu que es paga
per cada sortida és menor al preu real.
L’import de les excursions cal ingressar-lo molt puntualment al número IBAN de Banc Sabadell
que trobareu a cada carta.
Important:
-Tot i que lʼinfant no vingui tots els dies dʼun trimestre a lʼesplai, la quota trimestral serà cobrada
tota sencera.
- Abans de passar les quotes cada trimestre, els i les monitores avisem a les famílies. Si hi ha
alguna família que no pot fer el pagament aquella data demanem que ens aviseu i hi buscarem
una solució. En cas de que es retorni la quota, la família haurà d’assumir el cost de la comissió
bancària.
- L'Esplai Guai! de Palou té un servei de beques per a les famílies que ho demanin i aplica
descomptes per germans i família nombrosa.

NORMES PEL BON FUNCIONAMENT
- Puntualitat a lʼhora dʼentrada i recollida de lʼEsplai. Els monitors només ens fem
responsables dels infants des de les 16 fins a les 19 h i durant lʼhorari indicat a les cartes en
les sortides.

- Quan sʼacaba lʼesplai, els infants han dʼavisar que marxen als seus monitors responsables,
així podem tenir un control de qui marxa i amb qui. En cas de marxar amb una persona que
no siguin els seus pares o tutors legals, s’haurà d’entregar una autorització abans de
començar l’activitat.

- Els infants no podran portar amics/convidats a lʼesplai.
- Els pares o mares ni altres familiars no poden venir a visitar-nos durant les hores d’esplai o
altres activitats.

- Si lʼinfant faltés més de 3 dies seguits sense previ avís, considerarem que ha estat donat
automàticament de baixa de lʼEsplai i la seva plaça quedarà lliure.

- Cal que l’infant participi en les activitats i que no interfereixi en el seu desenvolupament. El
comportament ha de ser adequat i respectuós envers els altres infants i els monitors. En cas
de que no sigui així, ens reservem el dret de trucar a la família perquè el vinguin a buscar,
allà on es realitzi l’activitat.

- No es pot dur cap tipus de joguina ni aparell electrònic (mòbils, càmeres, mp3, microones,
etc.) Aquests seran requisats i tornats al finalitzar l’activitat. Els monitors no es fan
responsables dels danys que puguin patir.

- No es poden portar diners durant les activitats de l’esplai.
- Les fotografies que podeu trobar a la web de l’esplai són propietat de l’entitat i no en teniu els
drets de difusió. No les podeu difondre ni penjar a internet i/o a les xarxes socials.

- El dia que el/la nen/a hagi de prendre un medicament durant les hores d’esplai o durant les
colònies, haureu de portar omplerta l’autorització del medicament i donar-lo al/a la
responsable.

CONSELLS PRÀCTICS
Esplai

- Mireu la web de l’esplai (www.esplaiguai.org)
periòdicament.

- És important que hi hagi una bona
comunicació entre l’equip de monitors i
monitores i les famílies.

- Els infants han de venir a l’esplai amb roba
vella, que es pugui embrutar i calçat adient.

Excursions, colònies i sortides

- Feu la motxilla davant de la nena o nen, així
sabrà on trobar les coses

- Abans d’una sortida o activitat de l’esplai,
mireu les condicions meteorològiques
previstes i adequeu la vestimenta de l’infant a
la previsió (fred, pluja, calor…)

- És important que tota la roba i material que porti l’infant estigui marcada amb el seu nom.
Alimentació

- A l’esplai vetllem perquè els infants tinguin una alimentació saludable, per aquest motiu els
infants han de menjar, com a mínim, la ració mínima que se’ls hi serveix de tots els aliments.

- Demanem que l’alimentació dels infants durant les excursions sigui el més equilibrada
possible, potenciant els entrepans i la fruita en comptes de la bolleria industrial i els sucs o
l’aigua enlloc dels refrescs.

- Per fomentar el reciclatge i intentar reduir residus, demanem que porteu els àpats de les
excursions en carmanyoles o Boc’n’roll enlloc de paper d’alumini o de plàstic.

CONTACTE
Si necessiteu posar-vos en contacte amb nosaltres:
Web

www.esplaiguai.org

Correu electrònic

esplai@esplaiguai.org

Mòbil

717 701 980 (si el trobeu apagat deixeu un missatge de veu)

Centre Cívic de Palou

938 792 469 (ens hi trobareu els dissabtes de 15h a 20h)

AUTORITZACIONS OCASIONALS
En el cas que el vostre infant hagués de prendre medicaments durant l’Esplai o durant les
colònies o campaments, demanem que ompliu l’autorització que us adjuntem a continuació i la
lliureu juntament amb el medicament al/la monitor/a encarregat/da dels medicaments. En cas
de necessitar més d’un medicament, feu les còpies necessàries de l’autorització.

IMPORTANT: per la nostra seguretat, els medicaments ens els heu de donar amb els envasos
originals. NO subministrarem res als infants que no estigui en el seu envàs original.

AUTORITZACIÓ PER ADMINISTRAR UN MEDICAMENT
Jo, ________________________________________ amb DNI ________________________,
autoritzo als monitors de l’Esplai Guai! de Palou a administrar al meu fill/a _________________
______________________ el següent medicament:

- Nom del medicament:
- Dia o dies:
- Freqüència:
- Dosis:
Signatura

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA
Jo, _________________________________________ amb DNI _______________________,
pare/mare/tutor legal de_______________________________________ , autoritzo la recollida
del/s meu/s infant/s a _________________________________________ per al dia/es:
_______________________________________.

Signatura

