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                                                                                        EsplaiPubilla

Amb la col·laboració de

Club d’Esplai 
Pubilla Cases Can Vidalet
El Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet 
és una entitat amb 40 anys d’història, 
dedicada a la infància, la joventut 
i la millora de la convivència als barris 
de Pubilla Cases de l’Hospitalet i Can Vidalet 
d’Esplugues de Llobregat.

L’Esplai és un espai de vida comunitària 
on petits, joves i grans conviuen sense 
exclusions i dona suport a les famílies i els seus 
fills i filles per conciliar la vida laboral, escolar i 
familiar. 

L’Esplai és un espai per fer amics i amigues i 
aprendre a ser millors pares/mares, fills/es, ger-
mans/es, companys/es i ciutadans/es. 
Feliços i compromesos.

La Fundació Catalana de l’Esplai 
(Fundesplai) té per missió 

“educar els infants i joves, enfortir les 
entitats de lleure i el Tercer Sector, 

millorar el medi ambient i promoure 
la ciutadania i la inclusió social, amb 

voluntat transformadora”.

On
Club d’Esplai pubilla 
CasEs Can VidalEt
plaça de la bòbila, 1
08906 l’Hospitalet/Esplugues de llobregat

 93 438 48 96

Horari
Matí: dimarts i dijous 
de 10 h a 13 h 

totes les tardes  
de dilluns a 
divendres 
de 16 h a 19h

Matrícula 27,00€

Què cal
• Fotocòpia del DNI mare 
   pare/tutor/a

• Fotocòpia del carnet de vacunes

• Fotocòpia de la targeta sanitària

• Fotocòpia de les dades bancàries

Activitats Recollides

1 dia 25€ 9€

2 dies 34€ 16€

3 dies 39€ 22€

4 dies 44€ 26€

5 dies 49€ 28€

Dissabtes 19€

Dissabtes amb quota diària 4€

Joves 25€

ludoteca en família (2 dia) 25€

acompanyament escolar a partir de 9€

Piscina 30€

esplaiJUNTs FeM

Curs 2019-2020

Inscripcions

Quotes

*Sempre i quan l’infant estigui donat d’alta amb 
matrícula abonada.
L’Entitat es reserva el dret d’anul·lar i/o modifi-
car les activitats en funció de la baixa inscripció



Secció
cORONA 
BOReAL

Dilluns
17.45 h a 19 h

Dimarts
17.45 h a 19 h

Dimecres
17.45 h a 19 h

Dijous
17.45 h a 19 h

Divendres
17.45 h a 19 h

Dissabte
10 h a 13 h

NuSa KHaN
2010-2009

tribu 
Khan

Shylika
2008-2007

club  
Shylika

tallEr 
cONJuNt 
cOrONa 
BOrEal

Piscina

acompanya-
ment  
escolar

Lleure infantil:
 Recollida escolar  
 Acompanyament escolar
 Activitat de lleure diària 
 Grups de dissabte  

Activitats de vacances:
 casals d’estiu i hivern
 colònies i campaments de primavera i estiu 
 camps de treball, rutes i intercanvis a l’estiu 

L’esplai per a les famílies:
 excursions i sortides
 espai 0-3 amb família
 Festa esplai
 Xerrades i debats d’interès per a famílies  

Les tradicions i festes populars:
  Festes popular per celebrar  

la castanyada, el carnestoltes, el Reis,  
les Festes del carme i les del barri Residencial 
de St. Joan, el Tió Popular, St. Jordi, la Trobada 
infantil de Gegants de Sant Joan Despí  
i moltes més!!!!

  Toc de foc de la Bòbila: colla de diables i 
tabalers de l’esplai.

Casal jove:
 espai de Trobada Jove

 Acompanyament a l’estudi
 Grup de joves 
 Projectes de voluntariat i aprenentatge i servei
 connecta Jove! 

Centre obert:
 Servei preventiu, fora de l’horari escolar, 

que fomenta l’adquisició d’aprenentatges bàsics  
i el lleure dels infants i joves atesos mitjançant  
el treball individualitzat, el grupal, la família,  
el treball en xarxa i la comunitat 

Secció
iNDi

Dilluns
18.00 h a 19.15 h

Dimarts
18.00 h a 19.15 h

Dimecres
18.00 h a 19.15 h

Dijous
18.00 h a 19.15 h

Divendres
18.00 h a 19.15 h

Dissabte
10 h a 13 h

INDI-JOVE

activitats fins les 19.30h
Impro-jam

Projecte 
DESPErta

DISSaBtES 
INDI-JOVE

GaMMa

INDI+25
alFa

Expressa’t  
amb el ritme

GENEral 
SEccIÓ

Secció
 cASAL De 

JOVeS  
“eL DRAc”

Dilluns
18 h a 19.30 h

Dimarts
18 h a 19.30 h

Dimecres
18 h a 19.30 h

Dijous
18 h a 19.30 h

Divendres
18 h a 19.30 h

Dissabte
10 h a 13 h

ElFOS 
2006-2005

Grup  
Elfos

JOVES II i 
JOVES III 
2004-2001

curtmetratge

caSal JOVE 
“El Drac”

Secció
ORió

Dilluns
17.45 h a 19 h

Dimarts
17.45 h a 19 h

Dimecres
17.45 h a 19 h

Dijous
17.45 h a 19 h

Divendres
17.45 h a 19 h

Dissabte
10 h a 13 h

KuMa
Fins a P3 i les 
seves famílies

Eca
2015 - 2015

l’aventura
de  
l’Orionet

Eca

taBIt
2014-2013

l’aventura
de  
l’Orionet

taBIt

alNItac
2012-2011

l’aventura
de  
l’Orionet

alNItac

SEccIÓ Piscina

ART REBOMBORI MÚSICA I RITMES HÀBITS SALUDABLES ACTIVA’T EXPERIMENTEM

EXPRESSA’T COMUNICA’T TRADICIONS ACOMPANYAMENT 
ESCOLAR

FEM GRUP

16.30 h - 17.45 h  Espai de trobada: racons lliures, berenar, jocs dirigits, deures...
Joves a partir de 16 anys amb discapacitat intel·lctual i/o física lleu. 
adults majors de 18 anys amb discapacitat física i/o intel·lectual lleu.
17.15h – 18.00h  Espai de trobada: racons lliures, berenar, jocs dirigits...

17 h - 18.00 h  Espai de trobada
17 h - 18.00 h  acompanyament a l’estudi  

16.30 h - 17.45 h  Espai de trobada: racons lliures, berenar, jocs dirigits...
19 h -20 h  acompanyament escolar:  Un espai per fer deures amb el recolzament d’un monitor/a  
                                                               que els ajudarà i resoldrà dubtes.

TALLERS
Curs 2019-2020

Nusa-Khan

Shylika

Elfos

Joves

 PROPOSTA eDucATiVA De FuNDeSPLAi  
PeR ALS cuRSOS 2019-2021. 

Una proposta educativa entorn la ciutadania global,  
les migracions i el refugi perquè els infants i joves reconeguin 
els Drets Humans i la diversitat com a valors indispensables  

per a la convivència i la sostenibilitat al nostre món.

      LES 

ACTIVITATS


