
ESPLAI ESQUIROLS
Curs d’Esplai 2022-2023



Qui som?

 Entitat d’educació en el lleure des del 

1987 (Num. de cens: 1089)

 L’Esplai Esquirols és el grup d’infants, 

consta dels 6 fins als 16 anys

 Joves Rodamons és el grup de joves, a 

partir dels 16 anys

 Pertanyem al MCECC (Moviment de 

Centres d’Esplai Cristians i Catalans)

 Més informació a la nostra web: 

https://esquirols.cat/qui-som.html

https://esquirols.cat/qui-som.html


Què fem?

 Jocs

 Tallers

 Gimcanes

 Excursions

 Trobades

 Colònies

 Educació en el lleure, 

educació en valors 

fonamentals!



Centre d’Interès

 L’eix d’animació del curs

 Els 4 regnes

 Els infants hauran de visitar 4 

regnes diferents que estan 

barallats entre ells

 Hauran de solucionar els seus

conflictes



Quan i a on?

 Dissabtes de 16:00 h a 18:00 h

 A les dependències de l’esplai a la 

parròquia del Lledó

 El primer dia d’esplai és el 15 

d’octubre

 Calendari: esquirols.cat/calendari

 Activitats extraordinàries:

 Trobada d’infants MCECC Tarragona – 19 

de novembre

 Castanyada – 26 d’octubre

 Nadal – 17 de desembre

 Acampada urbana – 27 i 28 de maig

https://esquirols.cat/calendari


Inscripcions

 Inscripció en línia pels infants que no 
hagin participat mai en cap activitat de 
l’esplai a esquirols.cat/inscripcio

 Si ja han participat abans, només cal 
que ens la demaneu i us la farem arribar

 S’ha de retornar omplerta i firmada

 El preu de la inscripció per infant és de 
50€ per tot el curs (40€ en cas de portar 
algun germà/ana)

 Pagament a través de transferència 
bancària al compte de l’Esplai 
(ES54 2100 0952 4701 0035 9640 
Concepte: nom de l’inscrit/a)

esquirols.cat/inscripcio


Com contactar 

amb l’Esplai?

 Pàgina web: esquirols.cat

 Correu electrònic: 

esplai@esquirols.cat

 Facebook: esquirolsvalls

 Twitter: esplaiesquirols

 Instagram: esplai_esquirols

 Telèfon: 634430958 (Jordi)

https://esquirols.cat/
mailto:esplai@esquirols.cat


Moltes gràcies per la vostra atenció!!!
Us esperem el dissabte 15 d’octubre a l’Esplai!!!


