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Observacions
 Cal portar fotocòpia de la targeta sanità-
ria, targeta de les vacunacions i DNI del 
pare/mare o tutor/a i de l’infant i/o jove 
si en té.

 S’haurà d’abonar un 30% del preu al fer 
la inscripció i la resta abans de l’inici de 
l’activitat. 

 Es pot pagar amb tarja de crèdit.
 Als casals cal formalitzar la inscripció amb 
48 hores d’antelació.

 L’entitat es reserva la formalització de la 
inscripció en funció del nombre d’inscrits 
per garantir una ràtio adequada de moni-
tor/infants així com el dret d’anul·lar i/o 
modificar la proposta d’activitats.

Baixes
En cas de  baixa, 10 dies abans de la data 
d’inici es retornarà fins al 50% del total del 
cost, i després d’aquest període només es 
retornarà el 50% per malaltia amb certificat 
mèdic que ho acrediti.

Lloc:
Club d’Esplai Bellvitge
Rambla de la Marina 161-177
08907 l’Hospitalet de Llobregat
Tel. 933 354 000

Període de 
preinscripcions online:
a partir del 4 de juny 
a https://estiu.fundesplai.org/

Horari d’atenció telefònica
Degut a les mesures excepcionals, 
els contactes es faran 
per Whatsapp al 645 902 793  
o per e-mail a cebellvitge@fundesplai.org

Horari
De 9 a 13 i de 15.30 a 19 h (de dilluns a divendres)
Inscripcions telefòniques per als socis

 

 

https://estiu.fundesplai.org/


5 raons per anar de colònies
  Descansar i fer salut
 Aprendre a ser autònoms
  Aprendre a conviure
 Gaudir de la natura
  Els monitors/es, gent de confiança

Des de la Fundació Catalana de l’Esplai sempre 
hem subratllat la importància social i educativa 
de les activitats de lleure que es desenvolupen 
durant les vacances. Aquest any, després de set-
manes d’estar tancats a casa per la pandèmia del 
Covid-19, les activitats d’estiu seran més neces-
sàries que mai perquè permetran a tots els nois i 
noies poder reconnectar amb la normalitat i tor-
nar a jugar junts, respirar aire pur i gaudir de la 
natura. Seran el millor antídot contra els efectes 
del confinament! Per als pares i mares, són un 
bon recurs per conciliar la vida laboral i familiar. 
Però, sobretot, aquestes activitats constitueixen 
un actiu educatiu i vivencial molt important per 
al creixement integral dels infants i joves.

En els darrers anys hem treballat perquè les acti-
vitats guanyin en qualitat, vetllant, a més, perquè 
estiguin a l’abast de totes les famílies. Aquest estiu 
més que mai reforcem el nostre compromís per 
l’equitat amb la campanya de beques i ajuts.

La campanya inclou les colònies, casals, campa-
ments, cursos d’estiu i el programa de vacances en 
família de la Fundació Catalana de l’Esplai, a l’abast 
de les famílies a la web http://estiu.fundesplai.org/.  
A més, convidem tothom que vulgui col·laborar 
a fer-ho a través del web o trucant al 902 10 40 30.

El Club d’Esplai Bellvitge té la missió 
d’educar en valors a infants, joves i famí-
lies, especialment del barri de Bellvitge, en 
el seu temps lliure, i esdevenir un espai de 
formació i participació comunitària amb 
voluntat transformadora i inclusió social.

Amb aquesta voluntat portem 50 anys ofe-
rint una oferta educativa i  variada en els 
períodes de vacances.

 

L’estiu al
Club d’Esplai Bellvitge

Colònies d’estiu
ESPANTALLS

  Infants: P4 i P5 (2014 al 2015)
  Lloc: Casa de colònies 
Els Porxos (Vilanova de Sau)

  Dates: Del 15 al 17 de juliol
  Preu: 170 € (*)

 
RODAMONS

  Infants: 1r i 2n de primària  
(2012 al 2013)

  Lloc: Casa de colònies Els 
Porxos (Vilanova de Sau)

  Dates: Del 13 al 17 de juliol
  Preu: 215 € (*)

 
ISARDS

  Infants: 3r i 4t  de primària 
(2010 al 2011)

  Lloc: Casa de colònies la 
Cinglera (Vilanova de Sau)

  Dates: de l’11  al 17 de juliol
  Preu: 265 € (*)

Què oferim:
 Inscripcions per setmanes als casals d’estiu. 

 Grups d’infants de la mateixa edat. 

 Monitors i monitores titulats/des. 

 Compliment dels protocols que la Genera-
litat ha publicat per garantir les mesures de 
protecció sanitàries dels infants. 

 Centre d’interès amb ambientacions, perso-
natges i molta fantasia.

 Activitats d’educació emocional, de cura 
de les persones i de la natura, activitats so-
lidàries i de participació al barri, activitats 
a l’aire lliure…

 Matrícula (quota soci) 27 €

 Diverses possibilitats d’ajuts i finançament

Casals d’estiu

Casal matí, de 9 a 13 h 75 €/setmana

Casal amb menjador  
(9 h a 15 h)
  

109 €/setmana

GEPIS
(persones adultes 
amb discapacitat intel·lectual)

  Lloc: Casa de colònies Mas 
Gorgoll (Palamós)

  Dates: del 27 al 31 d’agost
  Preu: 300 €

Campaments
RAÏDOS

  Infants: 5è i 6è de primària 
(2008 al 2009) 

  Lloc: Terreny d’acampada 
Les Feixes de Camarasa 

  Dates: del 13 al 21   de juliol
  Preu: 300 € (*)

CASAL JOVE
  Joves:  Del 2004 al 2007 
  Lloc: Terreny d’acampada 
Les Feixes de Camarasa

  Dates: Del 13  al 21 de juliol 
  Preu: 300 € (*)

(*) Paquet estiu: 12% de des-
compte en el preu de la tanda a 
qui faci TOT el casal d’estiu (a ex-
cepció de les setmanes que estan 
de colònies i/o campaments)

Casal d’estiu juliol i agost
Infants de 3 a 12 anys (del 2008 al 2016) 

 Del 29 de juny al 31 de juliol 
    i del 3 al 28 d’agost 

 De 9 a 15 h (o possibilitat de 
    fer nomes matí 9 h a 13 h)

 Preu: A partir de 75 €/setmana 
   (possibilitat de packs i descomptes) 

Casal d’estiu jove
Joves a partir del 2007 

 Del 29 de juny  al 31 de juliol 
 De 9 a 15 h (o possibilitat de 

   fer nomes matí de 9 h a 13 h)
 Servei de menjador 
 Preu: A partir de 75 €/setmana 

   (possibilitat de packs i descomptes)

Casal de setembre
Infants de 3 a 12 anys  (del 2008 al 2016)

 Del 31 d’agost al 10 de setembre 
 De 9 a 15 h (o possibilitat de 

   fer nomes matí de 9 h a 13 h)
 Servei de menjador i d’acollida al matí
 Preu: A partir de 75 €/setmana


