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FESTIUS:  Del dissabte 24 de març al dilluns 2 d’abril, 
ambdós inclosos 
 
Recordeu que heu de formalitzar les inscripcions a totes les 
activitats com a mínim dos dies abans de la seva 
realització. 
 

 

OCI NOCTURN GAMMA 
Cine Trivial + Sopar 

 
Dia: Divendres 2 de març 

Horari: De 19,30 a 23h 

 
Preu: 6,5€ 

 
Sopar i beguda inclòs  
en el preu del sopar 

 

Cims per la Infància a Sant Joan de les Abadesses 
Vine a gaudir d’una excursió tots i totes juntes! En família, amb els nostres fills i filles! 

 

DATA: 10 de març de 2018   Preu: 4€ per persona (5€ Indi i joves no acompanyats, i no socis) Horari: 8,30h a l’Esplai - 18h tornada a l’Esplai 
                            

 

PREU: a concretar 

 

PUNT ÒMNIA 
 
 

Taller de la Dona: Estampació 
Dilluns 5 de març de 10,30h a 11,30h. 

A l’Esplai 
 

Dia de la Dona 
Dijous 8 de març a les 17,30h a l’Esplai 

Sortida cap a la concentració de Barcelona 
 
 

Els accessos lliures (amb l’ajut de la dinamitzadora) per 
a connectar-se a internet gratuïtament són: 

 
- Els dimarts de 16 a 17h 
- Els dimecres de 12 a 13h  
- Els dijous de 10,30 a 11,30h  

 
 

Recorda que també som centre acreditador de les proves 
ACTIC. Informa’t!!! 

 
 

  
 

CICLE D’ACTIVITATS PER A FAMÍLIES 

Taller d’habilitats parentals:  
Com eduquem i com ens han educat?  

Dia 2 de març de 18 a 19:15h 
 

Esplai de famílies: Risoteràpia  
Dia 6 de març de 18 a 19:15h 

 
Dia de la Dona 

Dia 8 de març a les 17,30h a l’Esplai 
Sortida cap a la concentració de Barcelona 

 
Esplai de famílies: Arteràpia  
Dia 13 de març de 18 a 19:15h 

 
Xerrada Acompanyem-nos 

Dia 16 de març de 18 a 19:45h  
 

ACTIVITAT JOVES 
Lost Room HADO (batalles realitat 

virtual) 
 

Dia: Divendres 2 de març 
Horari: 19,30 a 23,30h 

Lloc: Carrer de Roger de Flor, 89 
 

Preu: 6€ Cal portar sopar  
i targeta metro 

http://pubillacasescanvidalet.fundesplai.org             

Facebook.com/esplaipubilla – Twitter @EsplaiPubilla 

NOU! INSTAGRAM Esplaipubilla 

 L’entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar i/o 
modificar la proposta d’activitats en funció de baixa 

inscripció o altres motius que es considerin 

Porta un Pen USB cada 

última setmana de mes i 

et gravarem les fotos de 

les activitats que haguem 

fet i hagin sortit els teus 

fills/es! (Per totes les 

seccions!) 

 

 

 

EXCURSIÓ MOVIJOVE 
 

De Mundet a Sant Cugat. 12km 
Dissabte 17 de març 

De 9 a 17h 
Preu: 4,5€ 

Cal portar: Esmorzar, dinar,  
aigua calçat i roba còmoda 

 

ORIÓ: SORTIDA EN FAMÍLIA A 

LA FESTA DE SANT MEDIR 
 

Dia: Dissabte 3 de març, 9,30 a 13,30h 
 

Excursió al barri de Gràcia 
(Barcelona) 

 
Preu: Gratuït. Però cal dur la T10 

 
Cal portar: Esmorzar,  

aigua, calçat i roba còmoda 
 

Els infants de diari hauran  
de venir acompanyats per  

un adult. I els infants de  
dissabte podran assistir sols. 

 
Places limitades 

NIT BOREAL 
 

Vine a passar una nit amb els 
companys i companyes de la 

secció i prepara’t per les 
sorpreses que t’esperen! 

 
 

Dia: Divendres 2 de març 
Horari: De les 19,30h fins les 

11h de l’endemà dissabte 
 

Preu: 3€ 
Lloc: Esplai 

 
Cal portar: Demaneu la 
informació a secretaria 

Dissabtes activitat de Colla de 10,30 a 

13h a l’Esplai 

 

Divendres 16 de març. Assaig de foc. De 
19 a 21h 
  
Divendres 23 de març. Sopar de Colla. De 

19:30 a 21h (Cadascú ha de portar algun 

plat per compartir) 

 

 

http://pubillacasescanvidalet.fundesplai.org/

