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L’Esplai Mainada és un centre sense ànim de lucre, format per monitors voluntaris, 
dedicat a l’educació en el lleure dels infants i joves des de l’any 1980. 
 
Les seves activitats (gimcanes, tallers, jocs, xerrades...) es duen a terme tots els 
dissabtes des de les 16:30 fins a les 19:30, dins les instal·lacions del Foc Nou. A més a 
més, es realitzen activitats extraordinàries, com sortides de Cap de Setmana, Colònies de 
Setmana Santa (4 dies) i Colònies d’Estiu. 
 
Els infants i joves es divideixen en quatre grups d’edat: 

- PETITS: P4, P5 i 1r. 
- MITJANS: 2n, 3r i 4t. 
- GRANS: 5è, 6è i 1r d’ESO. 
- JOVES: 2n, 3r, 4t d’ESO i Batxillerat. 

 
Cadascun dels esmentats grups té uns objectius educatius específics que es treballen al 
llarg del curs. 
 
Els pares podeu participar activament en la realització de gran part de les activitats, 
com el Sopar de Nadal, la Xocolatada... La vostra col·laboració és molt enriquidora i ens 
ajuda a la nostra tasca envers els vostres fills. A més a més, permet assolir un dels 
nostres principals objectius, la integració de totes les parts integrants de l’Esplai: pares, 
mares, infants, joves i monitors. 
 
És importantíssim que els vostres fills estiguin inscrits des del primer moment a 
l’Esplai, ja que només així seran beneficiaris de l’assegurança del Centre. Per tal de 
realitzar la inscripció us podeu dirigir a la Secretaria del Centre tots els dissabtes de 15:30 
a 16:30, a les mateixes instal·lacions del Foc Nou. Cal que porteu, també la 
documentació següent: 

- Fotografia de carnet actual de l’infant o jove. 
- Fotocòpia de la Targeta Sanitària Personal de l’infant o jove. 
- Fotocòpia de la cartilla de vacunes actualitzada de l’infant o jove. 
- En cas d’al·lèrgies, cal que porteu un document mèdic en el que s’especifiqui 

el tipus d’al·lèrgia i el protocol a seguir en cas de patir una crisi. 
 

Les quotes per a aquest curs són: 
- 20 € de matrícula. 
- 20 € cada trimestre. 

Essent un total de 80€ tot el curs. La totalitat d’aquests diners està destinada a cobrir 
les despeses de l’assegurança, el material de les instal·lacions. La feina dels 
monitors és completament voluntària i no remunerada. 
 
Pel que fa a les activitats extraordinàries, haureu d’omplir en el seu moment una 
autorització complementària. Tanmateix, si el participant ha de prendre algun 
medicament durant el transcurs d’alguna sortida o durant les tardes d’Esplai, haureu de 
signar una autorització especial que us farem arribar, sent necessari adjuntar tant el 
prospecte del medicament com la prescripció mèdica. 
 

Per a qualsevol dubte només cal que us adreceu a qualsevol de nosaltres o 
consulteu la nostra pàgina web. 

 
www.esplaimainada.cat 

 



 

OBJECTIUS GENERALS DEL CE MAINADA 

 

 

Àmbit personal: 
 

- Ser conscient de les necessitats i capacitats d’un mateix. 

 

 

Àmbit interpersonal: 
 

- Respectar els altres. 

- Conviure amb tots els membres del CE Mainada. 

- Transmetre els valors del CE Mainada a la comunitat. 

 

 

Àmbit social: 
 

- Conèixer la cultura catalana per arribar a estimar-la, tot respectant i 

convivint amb d’altres cultures. 

- Desenvolupar una capacitat crítica i constructiva. 

- Prendre consciència de la situació dels grups més vulnerables de la 

nostra societat. 

 

 

Àmbit ambiental: 
 

- Comprendre la relació de dependència entre l’home i la natura. 

 

 

Àmbit transcendent: 
 

- Descobrir la novetat de la proposta de vida de Jesús i el seu evangeli. 
 


