INSCRIPCIONS

Queden pocs mesos per l’Esplaiada 2022… Encara no t’has inscrit?!
Obrim el primer període d’inscripcions fins el dia 4 de març i en aquest
document t’expliquem tots els detalls per poder-te inscriure a tu i als teus
infants!

DOS PERÍODES D'INSCRIPCIONS
Primer període (del 14 de febrer al 4 de març):
Les persones inscrites pagaran una quota d’11€.
Ens faciliteu informació bàsica.

Segon període (del 14 de març a l’1 d’abril):
Qui no s’hagi pogut inscriure en el primer període paga una quota de 14€.
Ens faciliteu informació més detallada (per exemple, els tallers de joves).
Els esplais efectuen el pagament.

El primer període d'inscripcions
Indicarem els infants, joves i monitores que vindran a l’Esplaiada
(En el segon període podreu modificar aquesta informació!)

Assignarem per a cada grup del nostre esplai, un grup d’edat:
XICS (2016-2018)
PETITS (2013 - 2015)
MITJANS (2010 - 2012)
GRANS (2007 - 2009)
JOVES (2004 - 2006)
Si teniu grups al vostre esplai que no coincideixen amb les edats suggerides per Esplac, deixem sota el
vostre criteri decidir a quin grup d’edat d’Esplac participar.

Facilitarem els noms i els contactes de les monitores responsables. Hem
d’assignar una monitora o monitor responsable de l’esplai, i una per a cada
grup d’edat que inscrivim, facilitant el nom i cognoms, el telèfon i l’adreça
electrònica.
EL PRIMER PERÍODE TE DESCOMPTE!
Si us inscriviu al primer període d'inscripcions gaudireu d’un
descompte per participant. 14€ 11€
Nº infants inscrits al
primer període

Nº infants inscrits al
segon període

37 INFANTS
PAGARAN 11 €

Petits

10

9

Mitjans

5

15

13 INFANTS
PAGARAN 14 €
(50-37)

Joves

15

20

TOTAL

Exemple:

Monis

7

6

37 x 11= 407 €
13 x 14= 182 €

TOTAL

37

50

509 €

Inscripcions a
Aquest any, les inscripcions es faran de manera col·lectiva a través de
l’Era. Cada esplai farà una inscripció on podrà dir quins infants, joves,
monitores i monitors participaran en l'Esplaiada, a quines franges
horàries assistiran, les talles de la samarreta, els àpats, etc. Monis,
però, també us haureu d'inscriure de manera individual*, sinó la
inscripció no serà vàlida.

Actualitzar i comprovar les dades de l’ERA
Abans de tot, cal que ens assegurem que tenim les dades de l’Era
actualitzades, tant les de monitores i monitors com les dels
infants! És imprescindible per tenir en compte les dietes i
al·lèrgies, i facilitar l’organització de l’Esplaiada.

Un cop actualitzades les dades, ja us podeu inscriure!
A continuació us mostrarem el manual per fer la inscripció en el
primer període d’inscripcions.

pas a pas
*Inscripció col·lectiva (per esplai):
Entreu a l'usuari d'un moni de l'esplai a l'Era
Feu clic a PERSONAL > ACTIVITATS
Busqueu l'activitat ESPLAIADA 2022

Feu clic al BOTÓ TARONJA i després VENIM!

pas a pas
OMPLIU LA INSCRIPCIÓ:
Llegim amb atenció tots els avisos
INFORMACIÓ ESPLAI: preguntes generals de l’esplai
Apuntem la persona de contacte de l’esplai per l’equip d’organització de
l’Esplaiada 2022.
TRANSPORT: Marquem SÍ o NO, si volem que Esplac ens busqui el transport
públic o privat (autocar) per arribar a Sant Cugat. Aquells esplais que tinguin més
d’1,30 h de trajecte en transport públic, o més d’un transbord, es considerarà el
transport en autocar.
DINAR DIUMENGE: Marquem SÍ o NO si tot l’esplai ens quedem a dinar
diumenge.
INFORMACIÓ MONIS: preguntes dirigides a l’equip de monis
ASSISTÈNCIA: Marquem amb un TICK (check) les monitores que assistiran a
l’Esplaiada
Recordeu, que monis també us heu d'inscriure individualment* a través del
vostre perfil de l'Era!

GESTIÓ DE GRUPS: inscrivim als infants que participaran en l'Esplaiada

PER
FINALITZAR

Com ho fem?
Cliquem el nostre grup de l’esplai
Seleccionem una monitora o monitor responsable del grup, i indiquem el telèfon i
l’adreça electrònica.
Assignemar un grup d’edat proposat per Esplac al nostre grup d’infants.
SAMARRETES: Especifiquem la quantitat i la talla de les samarretes que voldrem
pels infants del grup que vindran a l’Esplaiada
ASSISTÈNCIA: Marquem les franges horàries a les quals assistiran els infants o
joves del grup.

Botó GUARDAR CANVIS: Els canvis es guardaran i podreu tornar a entrar a la
preinscripció i modificar les dades que necessiteu.
Botó FINALITZAR INSCRIPCIÓ: En aquest cas, tanquem la inscripció i no la
podrem modificar fins al segon període d’inscripció.

pas a pas
*Inscripció individual (cada moni)
Cada moni de l'esplai que vingui a l'Esplaiada d'entrar amb el seu usuari a l'Era
Fer clic a PERSONAL > ACTIVITAT
Buscar l'activitat ESPLAIADA 2022 i clicar a sobre

Fer clic a INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL > EDITAR INSCRIPCIÓ

Omplir la inscripció i fer clic a GUARDAR CANVIS o FINALITZAR INSCRIPCIÓ

Què inclouen les quotes?

La quota de l’Esplaiada inclou transport,
samarreta i els següents àpats:
Grup de Joves: Berenar i sopar de
dissabte, i esmorzar i dinar de diumenge
Grups de Xics, Petits, Mitjans i Grans:
Esmorzar i dinar de diumenge
La quota la pagarà cada esplai es pagarà com a
esplai un cop acabat el segon període
d’inscripció.

HORARIS
Joves
divendres tarda i nit,
dissabte i diumenge.
Xics, Petits Mitjans i Grans
dissabte i diumenge.

Preparació de les activitats
“EQUIPS D’ESPLAIS”: Durant l’Esplaiada ens dividirem en grups que estaran
formats per entre quatre i sis esplais d’Esplac i que treballaran col·lectivament en
la ideació i la dinamització de les activitats.
Exemple:

Si ets moni del grup de XICS del teu esplai, prepararàs l’activitat amb monis
de grup de XICS d’altres esplais i formareu un EQUIP D’ESPLAIS.

Els “EQUIPS D’ESPLAIS” els crearà l’equip d'organització i per
això és important que us inscriviu al primer període!

Un cop realitzat el primer període d’inscripció, rebreu un correu al correu
electrònic de l’esplai i al de la persona de contacte de l’esplai on se us compartirà
una carpeta al Drive que conté el Manual de preparació d’activitats, els Dossiers de
preparació d’activitats i la Fitxa de demanda de material.
Llegiu atentament el Manual de preparació d’activitats! Descobrireu amb quins
esplais formeu EQUIP D’ESPLAI, els contactes de les monis amb qui heu de crear
les activitats, i tots els passos a seguir per preparar-les.

Atenció! Hem de tenir llestes les activitats i les fitxes amb el material
com a últim dia, el 19 d’abril!

Si us han quedat dubtes, podeu consultar
les FAQS de l’Esplaiada o contactar amb
la vostra Coordinadora de Projectes del
Sector (CPS).

