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Any de constitució i com va néixer: 

L'any 1984 un grup de joves de Les Corts decideixen fundar l'Esplai Natzaret, 

moguts per la necessitat d'un agrupament educatiu al barri. Per duu a terme 

aquesta funció s'instal·len al col·legi Pare Manyanet de les Corts, que els hi 

ofereix tot un seguit d'instal·lacions i recursos útils per la realització de l'activitat 

d'esplai. 

 

 Ideari i objectius: 

El nostre ideari i projecte educatiu es fonamenta en 3 pilars: 

- Una opció de persona amb vocació a ser més que a posseir, solidari,arrelat a 

la seva comunitat immediata i al seu medi, i tant que compromès en la 

realització d’un món més humà, que vol ser protagonista i corresponsable de 

la seva història. Una persona que creu i lluita per l’amori estima, per la 

llibertat i és lliure, per la justícia i és just, per la pau i sap conviure, per la 

renovació d’un món millor i és creatiu. 

- Una opció de societat justa i lliure que faciliti el compartir, la 

participació,l’austeritat i la gratuïtat enfront de l’individualisme i del 

consumisme esclavitzant; que respecta, estima i es sent part de la natura. 

- Una opció de transcendent que ens inspira a viure el nostre interior des d’un 

ambient d’amor i compromís. 

 

I volem una educació que es fonamenti en els següents objectius: 

- Un clima familiar d’amor i entrega creat a través d’una relació educativa 

personal en la confiança i el diàleg, que permeti un creixement integral i 

harmònic dels educands. 

- Un coneixement de l’infant i de la realitat que l’envolta que el permeti 

desenvolupar al màxim les seves capacitats positives, amb l’ajut de l’acció 

educativa, dins una corresponsabilitat educador-educand. 

- Una actitud acollidora i inclusiva per part de la institució, dels educadors i 

dels educands, basada en el treballen equip, la disciplina personal i la 

vocació educativa. 
- Un espai per viure de manera lliure i compromesa. 
- Una voluntat de créixer basada en el contacte i respecte per la natura 



Organització de l’entitat (monitors i infants)  

Els monitorxs 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.  Actualment som 11 monitors i monitores, de 

diferents edats I trajectòries esplaienques. 

 

A l’Esplai Natzaret la figura del responsable i/o director de l’activitat és necessària 

per una qüestió merament legal, som una assemblea horitzontal i que decidim les 

coses a través de consens. 

 

Per tal que l’Esplai funcioni, ens organitzem per comissions. Hi ha comissions per 

cada una de les tasques, des de les funcions més burocràtiques i tècniques, la 

organització de les excursions i les diverses activitats especials, com pot ser Sant 

Jordi, carnestoltes… 

 

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.  

 

Els nostres infants son enguany els nascuts entre 2016 al 2005, ambdós inclosos. 

Ens dividim en 5 grups: Esquirols, Dofins, Guineus, Isards i Joves; encara que 

aquest any som 4 degut a la falta d'infants més petits. 

 
 

Funcionament i activitats 

La nostra principal activitat recau en els dissabtes de 16:30h a 19h.  

 

Hi ha diferents tipus d’activitats:  

 

- Activitats del Dia a Dia: Jocs, dinàmiques, reflexions, excursions, tallers, 

gimcanes, cinefòrums, xerrades, vetllades... Totes elles enfocades a 

assolir objectius específics.  

 

- Activitats Especials: El calendari té dies assenyalats, com la Castanyada, 

Carnaval, Sant Jordi... on es promou la cultura popular com a objectiu 

principal, entre altres. L’Esplai també té els seus propis dies: el Primer 

Dia, el Dia de l’Amic, l’Últim Dia... que tenen la seva finalitat concreta.  

 



- Activitats en Família: Les famílies són un pilar fonamental de l’Esplai. Es 

realitzen activitats de coneixença i cohesió per poder treballar 

conjuntament.  

 

- Excursions: Es marxa un cap de setmana sencer a algun lloc del territori 

català. En fem 4 al llarg del curs: la de Tardor, a la Neu, la de Primavera i a 

la Platja. A més a més també es realitza una excursió per grups. És el 

moment ideal per treballar els objectius del Jo Natural i el Jo Interpersonal.  

 

- Colònies de Setmana Santa: Es marxa 5 dies a una casa de colònies on 

l’objectiu principal és conviure i cohesionar infants, joves i monitores i 

monitors.  

 

- Activitats d’Estiu: Es marxa varis dies de colònies o campaments, en funció 

del grup d’edat, i hi poden participar persones que no hagin format part del 

curs d’esplai. Amb aquestes activitats de llarga durada es treballen tot el 

ventall d’objectius de forma integral. En ocasions es fan rutes amb els 

joves de l’Esplai.  
 

Seu social 

La nostra seu es troba en el col·legi Pare Manyanet de les Corts, on allà ens 

cedeixen dues sales i els patis de l'escola per poder fer activitat, encara que 

també fem activitats pel barri de Les Corts usualment. 

 

Relació que manté amb altres entitats 

L’Esplai Natzaret era membre federat del Moviment de Centres d'Esplai Cristians 

Catalans (MCECC) en procés de canvi cap a ESPLAC, com a objectiu principal 

tenir vincle amb centres d’educació en el lleure i que treballa amb i per als esplais 

donant suport i assessorament.  

  

L’Esplai Natzaret és membre de la Plataforma Infantil i Juvenil de Les 

Corts, assumint així la condició de membre participant d’aquesta en la mesura que 

l’Assemblea de Monitores i Monitors d’Inici de Curs decideix.   

La Plataforma busca agrupar el màxim nombre d’entitats infantils i juvenils per 

sumar recursos, sumar en iniciativa, sumar en projectes i dinamitzar així el 

barri. Ens trobem amb entitats de foc i percussió, polítiques i educatives. 
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