
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



 

GUIA DE CURS 2017-2018 
 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

Qui som?  

Les 100 Teies és una entitat de lleure sense ànim de lucre que pretén donar resposta a les 

necessitats en el lleure dels infants i joves a partir de 6 anys del poble de Centelles i rodalies. 

 

Com ens agrupem?  

L'esplai es divideix en 5 grups d'edat, segons l’edat dels participants. Cada grup treballa per 

separat l’eix temàtic i, en algunes ocasions, ens agrupem tots i totes i fem activitats conjuntes. Els 

grups d’edat seran: Espurnes (1r, 2n i 3r), Guspires (4t i 5è), Flames (6è i 1r d’ESO), Pires (2n i 3r 

d’ESO) i Fènix (4t ESO). 

 

 

Quan ens trobem?  

Normalment ens trobem els dissabtes a les tarda, de 5 a 7 i fem activitats al voltant d'un projecte 

que cada curs és diferent. Fem jocs, gimcanes, tallers, debats... tot tenint en compte el context en 

el que ens movem, la nostra terra i el nostre país i tot allò que es relaciona amb això. Fem sortides, 

dormides, colònies i campaments. El funcionament de Flames, Pires i Fènix serà molt més 

assembleari que el de la resta de grups ja que es vol donar molta més autonomia als joves. Per 



 

aquest motiu, moltes de les activitats d’aquests grups, les decidiran els propis joves del grup, 

sempre seguint el projecte educatiu de l’esplai i guiats pels seus monitors. Així doncs, l’horari de 

les seves activitats pot variar més que en la resta de grups, incloent-hi més sopars, sortides d’un 

dia, sortides de cap de setmana, entre altres. 

 

Com treballem?  

Cada grup d'edat treballa independentment en el projecte anual amb activitats adequades a les 

edats dels infants. Els monitors i monitores treballem per idear activitats que puguin agradar als 

infants i per intentar donar-los autonomia, sobretot a mesura que van creixent.  

L’assemblea és un dels mètodes que ens agrada treballar. És un moment en el que tan monitors 

com infants tenen el mateix rol i tothom pot donar la seva opinió sobre el funcionament del grup i 

les activitats, tan a nivell de valoració de les que s'han fet com a propostes per al futur.  

A banda de tot això ens agrada col·laborar amb activitats que es fan al poble, tenint un contacte 

constant amb l’ajuntament i seguir les tradicions catalanes, donant-los vida i continuïtat.  

 

On som?  

Ronda de les Tàpies, 57. 08540, Centelles. (Local a les galeries). 

Els valors de l’esplai 

 

El projecte d’esplai que presentem té la voluntat de desenvolupar un enfocament pedagògic que 

es sosté per certs criteris que es defineixen en els valors i principis especificats a continuació: 

-Compromís: Entenem aquesta premissa com al component indispensable per a la creació i 

continuïtat d’aquest projecte. Des de l’esplai es pretén que tant els i les monitores com els i les 



 

infants siguin conscients del pes constructiu que ocupen i els horitzons que tant poden abastar 

com esdevenir amb la seva implicació sincera. 

-Pensamnt crític: Suposa una capacitat que et permet concebre i analitzar la realitat que tens 

davant i poder valorar els bombardeigs constants d’informació als quals som sotmesos diàriament. 

La pràctica educativa que es pretén desenvolupar a l’esplai vol afavorir aquesta capacitat amb 

l’objectiu de generar una obertura de consciència. 

-Respecte i tolerància: És el principi que ha de regular les relacions que s’efectuïn dins el context 

de l’esplai entre els diferents subjectes que intervenen educativament, és a dir, tant monitors com 

infants; els uns amb els altres i entre si mateixos. Entendre, acceptar i considerar les diferències i 

similituds, el que ens allunya i ens apropa, per aconseguir un clima òptim per el desenvolupament 

còmode i naturalitzat de cadascú i del mateix grup. 

-Igualtat: La dignitat resideix en l’essència i existència de qualsevol persona; manifesta la seva 

aparença, condició, desenvolupament de les capacitats o manifestació d’idees i percepcions, el 

component original del seu ser sorgeix del mateix de qualsevol individu. Volem que la canalla i la 

joventut experimenti activament del perquè d’aquest fet i, conseqüentment, generar plegats una 

realitat interpersonal coherent, a nivell grupal i sentint-se capaços de projectar-la en altres 

dimensions socials 

- Responsabilitat: Com a part integrant i participant d’un conjunt és necessari que es tingui un 

sentiment intern d’entrega diligent que sempre surti de la voluntat pròpia i l’amor envers el 

mateix. Cal estimular-ho pel fruit futur del mateix esplai, per tothom qui l’integra, però una 

vegada encès és necessari mostrar l’horitzó on pot dur l’aplicació recíproca i conjunta en el nostre 

món, manifest amb el gest de cada momento. 

-Pau: El clima harmònic i equilibrat de trobada amb totes les condicions, necessitats, pensaments i 

actes aconsegueixen concordar còmodament. És la base necessària i constant per al 

desenvolupament de qualsevol realitat i projecte satisfactori. 

-Llibertat: Tan sols pel fet d’ésser tenim el dret universal de desenvolupar-nos sense fronteres de 

cap tipus. Cal, emperò, educar conscientment de la responsabilitat que suposa, essent pas una 

llosa, sinó font de perfeccionament de la realitat natural. Volem descobrir i fer conscient a tots els 

infants d’aquesta noció fonamental de la naturalesa de tots nosaltres. 

 

INSCRIPCIONS 

Aquest curs, les inscripcions es porten a terme el dia 29 de setembre, de 7 a 9 del vespre al local 

de l’esplai, encara que si no s’omplen places dels grups aquestes quedaran obertes fins que 



 

s’omplin. És important informar-vos de que, aquest curs, pot ser que haguem de limitar 

inscripcions degut al nombre de monitors que som a l’esplai, i als infants que hi poden haver 

inscrits per ràtios de monitors. És a dir, cada grup d’infants té un límit de participants i una vegada 

les inscripcions arribin al límit, tancarem inscripcions en aquell grup fins al curs vinent. Us 

demanem doncs, que l’infant inscrit a l’esplai vingui de forma regular cada dissabte i a totes les 

activitats d’esplai, sabent que potser que hi hagin altres infants interessats en entrar a l’esplai. Si 

un infant no assisteixi a l’esplai de manera regular, els monitors prendrem les mesures que 

creguem convenients. 

Per poder inscriure als vostres fills i filles a l'esplai heu d'omplir el full d'inscripció, l’autorització i 

fer el pagament.  

- Els infants de nova incorporació han de portar la fotocòpia de la targeta sanitària i el DNI (si 

en tenen).  

- Els infants que ja han vingut a l'esplai només hauran de tornar a dur les fotocòpies de les 

targetes si aquestes han caducat, sinó les guardem del curs passat. 

El pagament es pot fer en terminis durant el primer trimestre, és a dir aquest curs, al desembre ha 

de quedar pagat tot el preu del curs. 

Hi ha dues formes de pagament: 

- En efectiu a l’esplai, a la tresorera Anna Vila. 

- Al número de compte de l’esplai posant “ curs” i el nom i cognoms de l’infant (número de 

compte de la Caixa). 

L'esplai Les 100 Teies té un conveni amb els Serveis Socials del poble de manera que les famílies 

que tenen dificultats econòmiques podran inscriure als seus fills i rebran una ajuda en el preu de la 

inscripció si es demana.  

 



 

L'ASSOCIACIONISME: ESPLAC 

 

L'esplai Les 100 Teies forma part d'Esplac (Esplais Catalans) una associació d’esplais laica i 

progressista que treballem des del voluntariat per a la transformació social, mitjançant l’educació 

en drets dels infants.  Esplac està format per més d'un centenar d'esplais d'arreu del territori 

català que participen de les decisions a través de l'Assemblea General d'Esplac, que es realitza 

cada principi de curs i que s'organitzen en diferents sectors. Formar part d'una entitat com Esplac 

ens ajuda a ser més forts ja que rebem assessorament tècnic i legal així com formacions per 

l'equip de monitors. A més entrem directament en el repartiment de les subvencions de la 

Generalitat de Catalunya. A més, fem trobades amb altres monitors i grups d'infants d’arreu del 

territori català i del nostre sector geogràfic (Osona i Ripollès) on la nostra feina agafa més sentit 

veient que, com nosaltres, hi ha molta gent que treballa des del voluntariat. 

 

LES ACTIVITATS 2017-2018 

 

- Activitat d’inici de curs (7 d’octubre): Per inaugurar el nou curs, ens tornem a trobar tots després 

de les vacances d’estiu i fem una activitat conjunta amb tots els grups. 

- Activitat dels Drets dels Infants ( 18 de novembre). Ens trobarem amb els esplais del sector 

Osona-Ripollès a Tona, i farem activitats conjuntes per tal de conèixer-nos i celebrar la diada. 

- Sortida conjunta (2 de desembre): Sortida conjunta tots els grups de l’esplai. Lloc a concretar.  

- Sopar de carnestoltes (16 de febrer): Aquest any, el divendres abans del dia del carnestoltes ens 

trobarem, infants, monitors i famílies de l’esplai disfressats i soparem tots junts. 

- Colònies de Setmana Santa (26-29 de març): Durant les vacances de Setmana Santa marxem a 

una casa de colònies a conviure tots junts! Aquest any, als grups de Flames, Pires i Fènix pot ser 

que variïn les dates de les activitats de Setmana Santa, allargant aquesta activitat. 

-Esplaiada. (12-13 de maig). És la trobada d’infants i monitors dels esplais federats a Esplais 

Catalans, que es porta a terme cada tres anys. Dura un cap de setmana i els infants fan activitats 

amb infants de la seva edat aprox. Els grups de joves, Fènix al nostre esplai, solen anar-hi de 

divendres a diumenge, de manera que divendres al vespre és una trobada dels joves dels esplais i 

els seus monitors. 



 

- Festa de final de curs (16 de juny): Per acabar el curs i acomiadar-nos fins als campaments fem 

una festa amb infants i famílies.  

- Campaments d'estiu (Del 30 de juliol al 5 d’agost). Durant una setmana marxem amb les tendes a 

acampar fora. És una activitat molt complerta que creiem molt beneficiosa tant pels infants com 

pels monitors, per enfortir llaços i per viure en unes condicions a les que no estem acostumats, 

convivint 24 hores al dia. Als campaments creixem tots! Lloc a concretar. 

 

CURS 2017-2018 

Els objectius de l’esplai durant aquest curs seran els següents: 

Generals  

1. Educar en el lleure a partir d’un eix temàtic concret responent a les necessitats socioeducatives dels 

infants i adolescents.  

2. Desenvolupar la cohesió entre infants/joves, i entre aquests i monitors.  

3. Conscienciar als infants de les diferències i desigualtats que hi ha a la societat. 

4. Impulsar el creixement personal dels infants, potenciant així les seves habilitats socials. 

Específics  

1. Entendre la diferència com un fet positiu i aprofitar-nos-en.  

2. Apropar els infants i joves a la cultura catalana.  

3. Aproximar l’entorn de Centelles i voltants als infants a partir de l’exploració i diferents activitats al 

llarg del curs.  

4. Realitzar activitats conjuntes entre els diversos grups d’infants/joves per promoure l’harmonia dins 

l’esplai. 

5. Educar en el diàleg, en saber escoltar, compartir, respectar les opinions diverses i assumir actituds 

de solidaritat. 

6. Fomentar el treball en grup, les habilitats individuals i les diverses maneres de ser i d’actuar amb 

persones en un entorn diferent del familiar o escolar. 

7. Animar que els infants/joves prenguin compromís, amb hàbits participatius i democràtics, donar-

los-hi l’oportunitat de prendre decisions. 

8. Evitar qualsevol tipus de discriminació o desafavoriment a causa de desigualtats o diferencies. 

9. Estimular la reflexió i actituds d’empatia vers les diferents orientacions sexuals.   

10. Eliminar tabús, tòpics, prejudicis, estereotips, informacions incorrectes i models socials poc o gens 

respectuosos cap als altres. 

 



 

Eix 

Tal com hem explicat anteriorment, molts dels objectius del curs estan relacionats amb el gènere, el medi 

ambient i la diversitat social. Per treballar-ho farem servir l’eix temàtic “La volta al món en 32 setmanes” 

que consisteix en descobrir diferents perspectives socials a diferents llocs geogràfics. 

 

Grups i monitors 

 

Els monitors de l'esplai treballem des del voluntariat perquè creiem que és la naturalesa dels 

esplais i perquè tot el que guanyem amb el tracte amb els infants val més que un sou. Els monitors 

també ens organitzem per assemblea i dins de l'equip monitors cadascú té unes responsabilitats 

diferents. Cada grup d’edat té els seus monitors, i entre ells, un responsable de grup del qual us 

deixem el número de telèfon per si teniu qualsevol dubte o aclariment, i també un monitor de 

suport a cada grup, que assistirà quan sigui més necessari i farà tasques de suport als monitors 

fixes del grup. 

 

 



 

Espurnes (1r 2n i 3r de primària) 

Judit Burgos (responsable de grup) . 637 81 69 66 

Rita Sardà 

Gisela Espuña 

Suport: Berta Costa 

Guspires (4t i 5è de primària) 

Mar Piella (responsable de grup). 644 06 10 30 

Xevi Hidalgo 

Suport: Alba Ferré 

Flames.(6è i 1r ESO) 

Gerard Fabregó (responsable de grup) . 699 43 41 23  

 Laia Rico 

Laura Panisello 

Suport: Laura Serra 

Pires. (2n i 3r ESO) 

Joan Casurellas (responsable de grup). 649 10 42 74 

Anna Vila 

Suport: Berta Costa 

Fènix (4t ESO) 
 

Marta Romero (responsable de grup) . 697 40 46 32 

Clàudia Milià 

Àlvaro 

Suport: Maria Serra 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calendari curs 2017-2018. Esplai Les 100 teies 

Octubre  Novembre  Desembre  Gener 
dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg 

      1   1 2 3 4 5     1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    25 26 27 28 29 30 31 29 30 31     

30 31                              

 

Febrer  Març  Abril  Maig 
dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg 

   1 2 3 4    1 2 3 4       1  1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28     26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 28 29 39 31    

              30              

 

Juny  Juliol  Agost  

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg 

    1 2 3       1   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31   

        30 31               

 

 

Inici de curs 

Activitat Esplai de 5 a 7 h. 

No hi ha esplai 

Activitat extraordinària conjunta 

Colònies 

Campaments 

Final de curs 

Festius 



 

Calendari primer trimestre 

 Espurnes 
(1r 2n i 3r) 

Guspires 
(4t i 5è) 

Flames 
(6è i 1r ESO) 

Pires 
(2n i 3r d’ESO) 

Fènix 
(4t ESO) 

7 d’octubre Inici de curs 
 

14 d’octubre Activitat 
17.00 – 19.00 

Activitat 
17.00 – 19.00 

Activitat 
17.00 – 19.00 

Activitat 
17.00 – 19.00 

Activitat 
17.00 – 19.00 

21 d’octubre Sortida 
10-18h 

Sortida  
22/10 

Sopar divendres 
 

Sortida 
10-18h 

Sopar divendres 

28 d’octubre No esplai Activitat 
17.00-19.00 

No hi ha esplai Dormida 

4 de novembre Activitat 
17.00 – 19.00 

No hi ha esplai Activitat 
17.00 – 19.00 

Activitat 
17.00 – 19.00 

No hi ha esplai 

11 de novembre Activitat 
17.00 – 19.00 

Dormida Dormida Sortida 
10-18h 

Activitat 
17.00 – 19.00 

18 de novembre Sortida amb els esplais del sector Dia Universal Drets Infants 
Horari a concretar 

25 de novembre Dormida Activitat 
17.00 – 19.00 

Activitat 
17.00 – 19.00 

Activitat 
17.00 – 19.00 

Activitat 
17.00 – 19.00 

2 de desembre Sortida conjunta 
Horari a concretar 

9 de desembre No hi ha esplai Dormida 
6-7-8 desembr 

No hi ha esplai 

16 de desembre Sortida Activitat 
17.00 – 19.00 

Dormida Activitat 
17.00 – 19.00 

Activitat 
17.00 – 19.00 


