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Contacta'ns

Les famílies valoren la forta

autonomia que adquireixen els

infants quan participen a l’esplai i la

confiança que agafen amb l’equip de

monitores.

Quin aprenentatge destaquen

les famílies? 

La majoria d’esplais fem les nostres

activitats els dissabtes a la tarda, tot

i que també n’hi ha alguns que les fan

al matí o un altre dia de la setmana.

Molts de nosaltres fem colònies i

campaments, sortides en les que els

infants dormen fora de casa, durant

les vacances de primavera i/o

d’estiu.

Quan es fa esplai?



Les activitats de dissabte es poden

fer tant al local de l’esplai com a

l’espai públic del municipi o barri

(parcs, places, etc). Cada esplai té

una situació específica en relació al

seu local: alguns són locals grans

amb espai per tots els grups, altres

són espais més reduïts on hi caben

una part dels participants i, d’altres

són tant reduïts que les activitats es

fan fora del local. En tots els casos,

però, gaudim fent activitats a l’aire

lliure i a l’espai públic, ja que això

ens fa visibles a la societat i ens

apropa a les veïnes i veïns. 

També acostumem a fer sortides i

excursions arreu de Catalunya i,

durant les vacances, aprofitem per

marxar de colònies, campaments i/o

rutes per passar uns dies plegades i

gaudir de la natura.

On es fan les activitats?

A l’esplai es manté una comunicació

constant amb les famílies per diversos

canals  (whatsapp, mail, telèfon,

comunicació cara a cara…). Les

monitores envien informació per a

que conegueu tots els detalls de les

sortides, excursions, campaments,

colònies i rutes. És recomanable que

comenteu a l’equip de monitores

quins canals de comunicació us

resulten més còmodes. A més, sempre

podeu preguntar-los tot allò que us

generi dubtes quan aneu el dissabte

a l’esplai i, també, podeu demanar a

les vostres monitores de referència si

podeu trobar-vos una estona a soles

per parlar de totes les qüestions que

us hagin quedat al cap.

Com es comuniquen les famílies

amb les monitores i els

monitors?

L’arribada a l’esplai alguns cops no és

fàcil, però no patiu. Les monitores són

conscients d’això i acompanyaran

l’infant o jove en el que faci falta.

Amb paciència i molta cura, l’esplai

acabarà sent un lloc molt especial

per ell o ella. És un esforç que val la

pena fer!

Què passa si l’infant té dubtes?

I si li fa vergonya participar?

Què fem si no té ganes d’anar-

hi?

Al llarg del curs, les monitores us

convocaran a reunions per explicar-

vos com funcionarà el curs, les

activitats de l’estiu, el carnaval, fer

una valoració del curs… Aquestes

reunions no són només informatives,

sinó que les monitores esperen que

els expliqueu el vostre punt de vista.

La vostra opinió és fonamental pel

dia a dia de l’esplai!

Hi ha reunions de famílies?


