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GUIA BÀSICA PER A FAMÍLIES NOVES 
PRESENTACIÓ 

La nostra entitat va ser fundada l’any 1973, ara fa més de 45 anys. L’Esplai L’Estel respon a un ideari, els 
pilars del qual són l’educació en el lleure, fonamentada en els valors de l’Evangeli i arrelada a Catalunya. 
Actualment, comptem amb uns 120 infants i un equip d’uns 35 monitors/es actius, ja sigui en grups o 
responsabilitats.  

Tot l’equip de monitors/es i responsables realitza una tasca voluntària, sense cap mena de remuneració  
econòmica.   

El nostre Esplai duu a terme una tasca pedagògica a través de l’educació en el lleure. Per aquest motiu, 
les  activitats són pensades i desenvolupades seguint uns objectius i unes metodologies concretes, i son 
avaluades pels monitors i monitores. Els  monitors i responsables es formen contínuament, titulant-se en 
aquest camp i actualitzant coneixements  regularment amb formacions específiques.  

El foulard és un dels símbols del centre. Els seus colors són blau i groc, els quals representen el cel i el Sol. 
El seu ús és obligat tant en dissabte, com en excursió. Es pot comprar parlant amb els monitors 
responsables de la seva venda. El venem a preu de cost i el comprem a la Fundació ARED, la qual treballa 
per la reinserció de dones que han estat en centres penitenciaris.  

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CURS 

L’esplai està format per 6 grups: 

• Follets: 6 anys  

• Espurnes: 7 i 8 anys  

• Barrufets: 9 i 10 anys  

• Picasoques: 11 i 12 anys  

• Exploradors: 13 i 14 anys  

• Vigies: 15 i 16 anys 

Degut a la situació generada per la Covid-19, l’organització pedagògica d’alguns grups es va veure 
alterada. 

EL DIA A DIA A L’ESPLAI 

 

• En el nostre esplai fem activitats els dissabtes a la tarda, inici a les 16:30h o 17h, i finalització a les 19:30h.  

• Un cop al mes ens anem d’excursió. L’hora de sortida varia segons la destinació de l’excursió però l’hora 
d’arribada sempre serà a les 19:30h, llevat dels mesos d’hivern (desembre, gener i febrer) que l’arribada 
serà a les 18:30h. 

• Al desembre fem l’Excursió de Nadal, una sortida on el diumenge pugen les famílies i passen un dia 
juntament amb els seus fills, la resta d’infants i monitors/es.  

• Al juny fem el Camp d’Estiu, una excursió de tres dies que serveix com a cloenda del curs. Les famílies 
també estan convidats a pujar el diumenge i participar dels actes que infants i monitors/es han preparat.  
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• Un cop al mes, un dels grups de l’esplai prepara l’Eucaristia del dissabte a les 20h. És un punt de trobada 
amb totes les famílies per fer comunitat.  

• Al mes de juliol preparem colònies i campaments d’estiu d’una durada de 10 dies, diferents del curs 
d’Esplai.  

• A l’inici de curs celebrem una reunió amb famílies per presentar el curs d’Esplai, presentar els 
monitors/es de cada grup i explicar quina documentació caldrà aportar. També es realitzarà una reunió 
d’avaluació amb famílies a meitat de curs i una darrera al juny. 

•  Un cop al mes, normalment el dilluns següent a l’excursió de cap de setmana, té lloc la reunió de l’Equip 
Rector, un òrgan de coordinació i participació de la Parròquia, monitors/es i famílies. A aquestes reunions 
hi assisteixen famílies representants de cada un dels grups d’infants per traslladar les opinions del conjunt 
de famílies de grups. Hi ha una família representant fixa i cada mes l’acompanya una altra família rotativa.  

COM ENS COMUNIQUEM? 

 

La pàgina web i el correu electrònic són els elements centrals de comunicació. 

La nostra pàgina web: www.esplaiestel.com us permet: 

• Estar informats de qüestions generals de l’Esplai. 

• Accedir a l’àrea exclusiva de cada grup: on veure la programació de cada trimestre, els tríptics de  
l’excursió i les fotografies.  

• Descarregar la documentació necessària per a formalitzar la inscripció. 

• Consultar el calendari.  

El correu electrònic es fa servir per informar-vos personalment de temes específics que us puguin  
interessar, ja sigui de caràcter general o de temes corresponents a grups. A l’esplai tenim diferents adreces  
de correu electrònic:  

• Per qüestions de caràcter general cal adreçar-se al correu general: esplaiestel@esplaiestel.com  

• Per qüestions relacionades amb el grup cal adreçar-se al correu de cada grup.  

• Per qüestions específiques cal adreçar-se, segons la temàtica a: economia@esplaiestel.com,  
secretaria@esplaiestel.com, beques.esplaiestel@gmail.com. 

Les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram són una via de comunicació complementària, on 
podreu seguir el dia a dia de l’esplai, notícies relacionades amb el món del lleure i altres informacions 
d’interès. Us animen a que ens seguiu:  

• Facebook: www.facebook.com/EsplaiEstel  

• Twitter: @esplaiestel 

• Instagram: @esplaiestel 

 


