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1. VALORACIÓ OBJECTIUS 

 

1.1 VALORACIÓ GLOBAL DEL CURS 

 

L’any 2016 ha estat un any de reflexió interna per tal d’adaptar la dinàmica 

del projecte a una nova realitat que doni resposta a les necessitats que tenim. 

El gran nombre d’infants que participen a l’esplai cada dia, juntament a 

l’estructura de seccions per edats amb la que funcionem, fa que sigui 

complicat treballar amb tranquil·litat els valors que l’esplai es planteja. És per 

aquest motiu que, durant aquest any, hem mantingut la dinàmica establerta 

i hem definit una nova estructura per Àrees que hem posat en marxa al mes 

de setembre de 2016. 

 

En general hem pogut realitzat totes les activitats que ens proposàvem al 

projecte i per facilitar la participació dels infants amb més dificultats 

econòmiques hem mantingut el projecte de beques, Vine a l’Esplai. 

 

Durant les activitats d’estiu també hem potenciat la participació dels infants i 

joves del barri i a més a més del nostre Projecte d’Ajudes Vine a l’Esplai han 

col·laborat amb nosaltres l’Obra Social La Caixa amb el Programa 

CaixaProinfància; la Fundació Educo amb les beques menjador,  la Fundació 

Probitas, beques de la Secretaria General de Joventut a través de la XEASC i 

ajudes dels Serveis Socials a les famílies. Ens trobem cada cop més dificultats 

per trobar ajudes per colònies i campaments durant les activitats de vacances, 

ja que en general prioritzant els casals d’estiu per donar ajuts a les famílies. 

 

Un any més hem cobert totes les activitats i hem obert noves per donar 

cobertura a tota la demanda que teníem. 

 

Hem continuat amb el projecte de foment del teatre a través del Consell de 

l’Esplai amb la col·laboració de Plaudite teatre, amb una valoració molt 

positiva. 
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Pel que fa al barri, hem mantingut la nostra relació amb les entitats del barri 

i hem participat activament en els diferents fòrums i reunions que s’han 

realitzat. Hem adaptat les nostres activitats a les necessitats reals del barri i 

hem continuat centrant la nostra atenció a realitzar activitats a la zona dels 

blocs de la Florida on hi ha serioses dificultats de convivència veïnal. 

 

Pel que fa al dia a dia de l’entitat, hem realitzat recollides escolars a 11 escoles 

(7 públiques i 4 concertades), recollint una mitja diari de 165 infants. 

Setmanalment hem realitzat una mitja de 1290 places de dilluns a dissabtes. 

 

Hem realitzat les activitats extraescolars on han participat 203 infants i joves, 

(algunes d’elles sota el paraigües del Pla d’Entorn)de 4 escoles públiques , 2  

instituts. Això ens ha aportat un reconeixement dins del món escolar de la 

zona molt significatiu. A més a més hem continuant  treballant amb escoles 

noves colindants amb el nostre centre com són el Menéndez Pidal i l’Institut 

Pedraforca. 

 

En relació a l’Àrea Social de l’entitat, enguany ens hem continuat coordinant 

amb els Serveis Socials del districte, les escoles i les Fundacions que 

col·laboren amb nosaltres per fer un bon seguiment dels infants que tenen 

necessitats específiques. Tot i això a partir del mes de setembre de 2016 no 

s’han donat beques per participar a l’esplai des dels Serveis Socials el que ha 

fet que moltes famílies amb dificultats no puguin participar. 

 

A nivell d’equip, hem realitzat canvis de l’equip coordinador per tal d’adaptar-

nos a la nova estructura d’Àrees d’activitats.  

 

Les persones de pràctiques i voluntàries han tingut una molt bona acollida i 

s’ha fet seguiment des de la responsable pedagògica de l’entitat. 

 

Més enllà del Centre d’Esplai l’entitat ha donat continuïtat a la resta de 

projectes que realitzem com  per exemple Centre Obert, Projecte Esportiu, 
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Ludoteca, Projecte Òmnia i hem mantingut projectes que vam iniciar el curs 

anterior: Espai Familiar, Projecte d’intervenció familiar, Escola de Pares i 

Mares, Un estiu saludable etc... 

 

A nivell de relacions hem continuat les nostres relacions amb entitats del 

barri i de la ciutat: mantenim la nostra participació dins de la junta directiva 

de la comissió de festes; som membres del Consell d’Esplai de la ciutat; 

participem al diferents fòrums i reunions que impliqui treball al barri; hem 

participat a les reunions i activitats del Pla d’Infància de la ciutat; participem 

activament al Consell Social de ciutat implicant-nos directament a les taules 

sectorials i a la comissió permanent d’aquest Consell. 

 

També mantenim la nostra relació directa amb La FEDAIA participant en els 

diferents fòrums i estem adherits com entitat a la XEASC Xarxa d’Entitats 

d’Acció Social i Comunitària. 
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1.2 VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS ALS INFANTS I JOVES 

 

 Hem incrementat el número d’infants en general al llarg del curs i 

particularment continua creixent la secció de petits.  

 Hem mantingut el número d’ infants derivats del Projecte Clau (arribant 

a superar les 65 places atorgades) i hem fet un seguiment acurat 

d’aquest projecte  amb totes les escoles públiques i concertades del barri 

conjuntament amb els Serveis Socials del districte. A partir de setembre 

el canvi d’orientació en el projecte Clau ha generat dificultats i la 

incorporació dels infants ha estat molt lenta. 

 Hem portat endavant projectes específics per joves que els han 

engrescat a participar de la secció. Projectes: Joves pel Barri, 

Compartim Drets, Projecte Xarxa Jove. 

 Hem incrementat el número d’infants i famílies participants a l’esplai; 

per poder donar cabuda a tots els infants es van ampliar activitats i hem 

fet servir espais de l’Escola Menéndez Pidal. També hem fet activitats a 

l’escola Pau Vila i Pere Lliscart. 

 Hem augmentat el número d’infants a les activitats de dissabtes 

fomentant la participació de les diferents activitats i promocionant la 

participació de les famílies en aquestes activitats. 

 A nivell de número de joves hem mantingut  els joves que han participat 

dins de projectes d’APS com el de Joves pel barri. 

 Hem mantingut l’Espai Familiar totes les tardes degut a la bona 

demanda de les famílies. 
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1.3  VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS A  LES ACTIVITATS 

La qualitat dels tallers ha estat adequada i hem treballat els tallers a través 

de l’educació en valors; sempre garantint activitats lúdiques, educatives i 

motivadores per als nostres infants i joves. 

 Hem creat dos espais nou de trobada un per la secció de mitjans i un 

per la secció de petits. On els infants van arribant en acabar l’escola. La 

trobada de mitjans consta de dos espai. la zona de jocs i la zona de 

deures. D’aquesta forma en acabar les activitats tots els infants marxen 

a casa amb els deures fets i amb el suport d’un monitor que resolt els 

seus dubtes. 

 S’han incrementat els tallers per a totes les edats i hem donat 

continuïtat als projectes d’APS per a adolescents i joves treballant la 

seva implicació i vinculació comunitària. 

 Hem ofert activitats esportives cada dia, promovent esport minoritaris. 

 S’han mantingut projectes que ja formen part de la nostra estructura 

d’entitat: Espai Familiar, Un estiu saludable, Projecte d’Intervenció 

Familiar. 

 Hem mantingut el Projecte d’Esplai Infantil al Centre Municipal Ana Díaz 

Rico omplint totes les places. 

 S’han mantingut les activitats de Tallers d’Estudi Assistit a les Escoles 

Menéndez Pidal, Pau Casals, Joaquim Ruyra i Pau Vila i als Instituts 

Pedraforca i Eduard Fontseré. 

 Hem realitzat tallers d’estudi assistit per als alumnes de secundària dels 

IES Pedraforca i Eduard Fontseré durant els mesos de juliol i agost. 

 Hem mantingut els casals d’estiu durant totes les vacances escolars. 
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Tallers 

Hem treballat per millorar la qualitat de les nostres activitats, realitzant una 

programació anual de tots els tallers, posant especial èmfasi en l’evolució que 

han de fer els infants al llarg de la seva estada a l’esplai. 

Cada taller s’ha anat adaptant per donar el salt a la nova estructura per Àrees 

que posarem en marxa el proper curs. És per aquest motiu que hem intentat 

treballar totes les àrees d’activitats tot i que queden descompensades per 

edats. 

Hem continuat les activitats d’Esplai Infantil al Centre Municipal Ana Díaz; 

responent d’aquesta forma a una necessitat de les famílies de la zona dels 

Blocs de la Florida. 

Hem mantingut l’horari de tots els tallers de 16:30 a 19:00h excepte els joves 

que s’incorporen una mica més tard. 

Dissabtes 

 Hem millorat la participació dels infants a les activitats del grup de 

dissabtes. Creiem que hem de potenciar més les activitats amb les 

famílies en aquest espai. 

 Hem mantingut les activitats de dissabte en horari de matí. La valoració 

de les famílies d’aquest horari ha estat molt positiva. 

 Un cop al trimestre hem realitzat unes jornades de portes obertes per 

tal de que l’esplai pugui arribar a tothom, amb una molt bona assistència 

en general d’una mitja d’uns 200 infants. 

 Hem realitzat excursions i sortides durant el curs que han tingut molt 

bona participació en general, sobretot les que estaven obertes a poder 

participar les famílies. 

 Hem donat continuïtat a l’espai de joves del divendres nit amb una 

participació important i generant dinàmiques d’oci alternatiu molt 

interessants. 



 

8 

Activitat de vacances 

Hem incrementat la participació dels infants a totes les activitats de vacances 

(estiu, primavera i hivern). A la primavera hem incorporat a més de les 

colònies un casal amb gran èxit de participació. A l’hivern hem realitzat el 

Casal a l’espai del Centre Municipal Ana Diaz i l’Escola Joaquim Ruyra i a l’estiu 

hem donat continuïtat a les colònies i campaments així com als casals d’estiu 

durant tot el període de vacances dels infants. 

Durant l’estiu hem desplegat el casal i hem fet un a la zona de l’Esplai, fent 

servir l’Escola Pere Lliscart i un altre a la zona dels Blocs de la Florida fent 

servir l’Escola Joaquim Ruyra i el Centre Ana Díaz Rico. 

El fet de crear dos casals diferents en dos zones diferents ha facilitat 

l’organització de l’equip i la participació de més infants. També hem pogut 

adaptar millor les dinàmiques en funció del grup d’infants. 

També hem realitzat casal per a joves al mes de juliol durant tot el dia amb 

gran èxit de participació. Ens hem de plantejar de cada a l’any vinent ampliar 

les places de joves. 

A nivell de colònies, campaments, rutes i camp de treball hem omplert les 

places ofertades i hem hagut d’ampliar en el cas del grup de joves per garantir 

la participació de tots els joves que van fer demanda. 

Activitat extraordinàries 

Aquest any hem seguit el mateix ritme i dinàmica a les activitats 

extraordinàries: Castanyada, Dia dels drets dels infants, Cagatió al Barri, 

Carnestoltes, Sant Jordi, Festa final de curs, Festes majors.  

Moltes d’aquestes activitats les hem fet sota el paraigües de la comissió de 

festes del barri, fet que fa que tinguem molta presència a la comunitat. 
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L’entitat col·labora activament amb la Comissió de Festes formant part de la 

Junta Directiva i desenvolupant activitats conjuntament. 

També com a acte extraordinari  hem realitat una Festa de Cloenda de les 

activitats de curs de l’Entitat on l’eix transversal ha estat treballar la 

multiculturalitat. 

Altres Projectes que realitza l’entitat 

Projecte Òmnia 

Hem tingut molt bona participació al llarg de tot el curs, i fins i tot hem tingut 

llista d’espera en diferents horaris. 

El perfil d’usuaris d’aquest projecte es manté bastant semblant al del curs 

anterior; la gran majoria de participants del projecte són persones aturades 

que volen ampliar la seva formació i utilitzen les noves tecnologies per trobar 

feina. 

La dinamitzadora del Punt Òmnia i els voluntaris que en ell participen han 

centrat molt les seves programacions en poder adaptar-se a aquesta 

necessitat actual. 

Dins d’aquest aspecte hem promogut programes de recerca de feina entre les 

famílies de l’esplai i de l’entorn. 

Hem vinculat el Projecte Òmnia al projecte d’Aprenentatge-Servei Xarxa Jove 

amb una participació de 10 joves dins del projecte. 
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Projecte Ludoteca 

Durant les tardes és un projecte més de l’esplai en el que participant els 

infants de forma habitual. Als matins aquest projecte s’ofereix a les escoles 

del barri per si volen gaudir d’ell. Habitualment participen les escoles 

Menéndez Pidal i San Jaime.  

Tanmateix hem cedit l’espai a entitats socials del barri per tal de que puguin 

fer ús amb els seus infants de l’espai. 

Projecte Centre Obert 

S’ha continuat un treball de formació/capacitació de l’equip de monitors/es de 

l’esplai per tal de poder entendre i aprofundir en el projecte.  

Hem superat el número d’infants inscrits dins del projecte de centre obert, 

arribant a sobrepassar moltes vegades les 70 places que tenim ja que la 

realitat de les necessitats dels  infants del barri així o requereix. 

Hem aconseguit major implicació de les famílies al projecte de Centre Obert, 

tot i que encara queda molta feina per fer. 

Hem continuat els dos projectes vinculats al Centre Obert: 

- Projecte d’Intervenció Familiar 

- Escola de pares i mares 

El principal objectiu d’ambos projectes és potenciar la implicació de els famílies 

en els processos educatius dels seus fill/es i vincular-los a la dinàmica de 

l’esplai; fent-los partícips d’ella. 
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Projecte de Casal Jove 

El casal ha esdevingut un punt de trobada i referència per als joves que hi 

assisteixen. S’han anat incorporant al llarg del curs nous joves (participants 

de diferents projectes com: Joves pel barri, Compartim drets, etc).  

Projecte d’Aprenentatge-Servei: 

a) Joves pel Barri 

Continuem portant a terme amb l’IES Fontserè aquest projecte que continua 

estant dins de l’assignatura estada a la empresa de primer de Batxillerat. La 

valoració tant a nivell de l’esplai com a nivell de l’Institut és molt favorable.  

b) Els Joves fem l’estiu 

Enguany hem continuat realitzant el projecte Joves fem l’estiu ,enguany l’hem 

realitzat amb joves de l’esplai que volien ser voluntaris al mes de juliol. 

La valoració ha estat molt positiva i volem continuar treballant amb aquests 

joves el proper curs.  

c) Compartim drets 

Un grup de joves(13-14 anys) de l’institut Eduard Fontserè en coordinació 

amb l’esplai van realitzar un treball d’investigació sobre 4 entitats que vetllen 

pels drets humans, i posteriorment van difondre aquests drets humans entre 

el grup de mitjans de l’esplai. 

d) Projecte Reforç Escolar amb ESADE 

Alumnes d’ESADE han fet un projecte d’ApS on el servei comunitari consistia 

en participar en el reforç escolar  
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Projecte Espai Familiar. 

Un projecte educatiu dirigit a les famílies amb bebès entre 1 i 3 anys on 

aprenen a interactuar amb el seu fill/a i a relacionar-se amb una xarxa social 

de famílies. 

L’horari de realització és de 17:30 a 19 hores i ha tingut una molt bona acollida 

per part de les famílies. 

Projecte Caixa Proinfància 

Hem continuat desenvolupant en la nostra entitat el Projecte CaixaProinfancia 

sota el paraigües de les activitats d’estiu de l’entitat. 

El programa ha garantit d’aquesta forma a que 100 infants del barri poguessin 

accedir a les activitats d’estiu que desenvolupava l’entitat. 
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1.4  VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS A LES FAMÍLIES 

Durant aquest any s’ha continuat  el projecte d’impuls a la participació de les 

famílies obrint noves vies de participació. La valoració dels objectius més 

destacables és la següent: 

 Les famílies participen habitualment en les activitats extraordinàries de 

l’entitat: castanyada, carnestoltes, reunions de pares, jornades de 

portes ofertes, etc. No tant sols en el desenvolupament sinó també en 

la preparació hi ha un grup de famílies que s’impliquen totalment. 

 Hem realitzat una reunió general de famílies a l’inici de curs per donar 

informacions generals sobre l’esplai i el projecte de curs.  

 Hem potenciat que els monitors s’apropin a les famílies i es relacionin 

amb elles de manera informal per tal de generar un clima de més 

confiança i complicitat. També s’han fer reunió amb les famílies de 

seguiment dels infants i en acabar el curs s’ha realitzat un informe de 

cada infant per a les famílies valorant la progressió que ha fet el seu 

fill/a 

 S’ha donat continuïtat al projecte d’Artteràpia per a pares i mares de 

l’entitat que va tenir una gran acollida i on van participar 10 famílies. 
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1.5 VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS A L'EQUIP DE 

MONITORS/ES 

A nivell general de l’equip volem destacar: 

 Tenim  un equip coordinador molt implicat i motivat a partir dels canvis 

que s’han fet per adaptar-nos a la nova dinàmica 

 Hem participat en les accions formatives i fòrums de centres oberts de 

FEDAIA i de la XEASC 

 Hem donat resposta formativa a  persones que han realitzat pràctiques 

de monitors/es o directors/es a l’entitat  

 Hem augmentat el número de voluntaris de l’entitat.  

Formació de l’equip 

L’equip ha participat a diferents moments de formació.  

 Hem participat de la formació de Centre Obert de la FEDAIA. 

 Hem participat al congrés del tercer sector. 

 Hem participat a les jornades formatives d’Aprenentatge Serveis. 

 Hem participat a una jornada formativa d’Artteràpia realitzada per la 

XEASC. 

 Hem participat a jornades formatives de la XEASC. 

 Dins de l’equip s’han titulat 1 persona més com a monitora 

 Dins de l’equip s’han titulat 2 persones més com a directores. 

Organització 

 Les reunions de Coordinació pedagògica de l’esplai han resultat bastant 

operatives i les hem realitzat de forma quinzenal. 

 Hem funcionat a través de petites comissions per organitzar les 

activitats extraordinàries i han funcionat correctament ja que tot l’equip 

s’implica de forma positiva i assumeix responsabilitats. 
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1.6 VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS A LA INFRASTRUCTURA 

DE L’ENTITAT 

Comunicació 

 Hem inclòs la nostra pàgina web a totes les difusions de l’entitat. 

 Hem dinamitzat activament el Facebook de l’entitat. 

 Hem dinamitzat activament el twitter de l’entitat. 

 Hem actualitzat la nostra pàgina web www.esplaiflorida.org 

 Hem realitzat una propaganda de curs i una altra de les activitats d’estiu 

i de l’Espai Familiar. 

 Hem fet partícips a les famílies en l’ús del Facebook com a via de 

comunicació d’informacions genèriques de l’entitat; tot i que encara s’ha 

de continuar treballant. 

Locals i material 

 Hem mantingut el local net i endreçat i hem vetllat pel seu bon 

manteniment. Hem fet moltes adequacions de manteniment i a més 

hem adaptat una sala a cuina per poder realitzar els tallers de cuina 

amb més qualitat i treballar millor els hàbit. 

 Hem distribuït les sales amb tot l’equip per tal de mantenir-les en millor 

estat i tenir una persona referent de cadascuna d’elles 

 Les comandes de material s’han ajustat al pressupost del curs i a la 

necessitat de les diferents activitats que s’han realitzat 

 La sala del material ha estat ben utilitzada per l’equip de monitors/es i 

s’ha mantingut endreçada. 

 Hem realitzat les nostres activitats esportives al pati de l’Escola 

Menéndez Pidal; fent un bon ús d’aquesta instal·lació. 

 Hem realitzat activitats a la sala polivalent i la de psicomotricitat de 

l’Escola Menéndez Pidal; fent un bon ús d’aquesta instal·lació.  

 Hem tingut cura de totes les infraestructures escolars que hem fet servir 

durant aquest curs per a les nostres activitats 
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Secretaria 

 Hi ha hagut una bona comunicació entre la secretaria i les responsables 

de secció. 

 Hi ha hagut un bon seguiment de les inscripcions i dels rebuts. 

Assegurances  

 S’ha renovat l’assegurança del local. 

 S’ha renovat l’assegurança de responsabilitat civil. 

 

 

1.7 VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS A LES RELACIONS 

EXTERNES 

 

Amb el barri: 

 Hem participant de les reunions del barri La Florida-Les Planes.  

 Hem tingut una participació activa en el Pla integral dels barris de la 

Florida-Pubilla Cases 

 Hem continuat la nostra relació amb l’associació de veïns, reforçant-la 

molt amb les activitats d’estiu a la zona dels Blocs de la Florida. 

 Hem mantingut el nostre paper a la Junta Directiva de la Comissió de 

Festes, amb el càrrec de secretaria de la comissió. 

 Hem participat activament de les taules i comissions del Projecte Educatiu 

d’Entorn. 

 Hem format part del Consell de districte del barri. 

 

Amb el Consell de l’Esplai de l’Hospitalet: 

 Hem participat activament de la dinàmica del Consell. 

 Hem participat en l’organització i desenvolupament de totes les 

activitats proposades pel Consell. 
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Amb l’Ajuntament: 

 Hem mantingut una relació estreta amb els serveis socials i les escoles 

del barri  

 Hem participat activament a fòrums i grups de treball a nivell de ciutat 

 Hem participat a la Taula de Cohesió Social i de valors del Consell Social 

de L’Hospitalet del Llobregat. 

 Hem participat a les reunions vinculades al Pla d’infància de la ciutat. 

 Hem mantingut una bona relació amb tots els departament amb els que 

treballem de l’Ajuntament i en especial amb el Departament de cultura 

 

Amb les escoles i IES: 

 Hem mantingut molt bona relació amb les 7 escoles públiques i  les 4 

escoles concertades del nostre barri i colindants. 

 Hem continuat la nostra relació amb el Institut Eduard Fontserè arran 

dels diferents projectes que desenvolupem en el sí de l’institut.  

 Mantenim una bona relació amb l’institut Pedraforca on coordinem els 

Tallers d’Estudi Assistit  

 Hem participat de les comissions socials dels centres educatius de 

primària amb l’objectiu de fer seguiment del Projecte Clau i seguiment 

individualitzat d’alguns dels nostres infants.  

 Hem realitzat activitats de reforç educatiu a 4 escoles del barri i 2 

instituts. 
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2. SOCIS 

NOMBRE DE SOCIS I FAMÍLIES 
 
 
NOMBRE TOTAL DE SOCIS     
 
NOMBRE TOTAL DE FAMÍLIES  
                    
NOMBRE DE PLACES CURS 
 
NOMBRE D’INFANTS A LES ACTIVITATS VACANCES 
 
NOMBRE D’INFANTS A LES ACTIVITATS DE DISSABTE 
 
 
 
ORGANITZACIÓ DELS SOCIS PER EDATS 

NOM DEL GRUP O 

SECCIÓ 

EDATS NÚM. DE 

MEMBRES 

TOTAL 

Nois  Noies 913 

Bolets 3 i 4  anys 61 85 146 

Blauets 5, 6 i 7 anys 143 152 295 

Kiwis 8 i 9 anys 67 66 133 

Espantallops 10 i 11 anys 71 52 123 

Xicoires 12, 13 i 14 

anys 

37 58 95 

Matafocs 15, 16 i 17 

anys 

23 22 45 

Adults 18 a ....... 19 57 76 

 
 
  

913 
 

451 

1379 

444 

92 
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3. LES ACTIVITATS 

QUADRE D'ACTIVITATS DE CURS 2015/2016 

 

activitat edat grup Dies 

setm

ana 

horari inscrits 

Ludoteca 3-4 Bolets  Dll 16:30 a 19:00 27 

Psicomotricitat 3-4 Bolets  Dll 16:30-19:00 34 

Juguem 3-4 Bolets Dm 16:30-19:00 27 

Experimentació 3-4 Bolets  Dm 16:30-19:00 28 

Música 3-4 Bolets Dx 16:30-19:00 30 

Petits artistes 3-4 Bolets Dx 10:00 13:00 33 

Contes 3-4 Bolets Dj  16:30 a 19:00 28 

Juguem 3-4 Bolets Dj  16:30 a 19:00 29 

Jocs d’ara i sempre 3-4 Bolets Dv 16:30 a 19:00 28 

Ludoteca 3-4 Bolets Dv 16:30 a 19:00 29 

Grup de dissabtes bolets 3-4 Bolets Ds 10 a 13 19 
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Piscina Secció A 5-7 Blauets Dll 16:30- 

19:00 

13 

Música 5-7 Blauets Dll 16:30-19:00 35 

Experimentació 5-7 blauets Dll 16:30 - 19:00 37 

Jocs en anglès 5-7 Blauets Dll 16:30 - 19:00 32 

Cuina 5-7 Blauets Dll 16:30 - 19:00 28 

Multiesports 5-7 Blauets Dm 16:30-19:00 26 

Mou el cos 5-7 Blauets Dm 16:30-19:00 28 

Juguem 5-7 Blauets Dm 16:30-19:00 27 

Contes 5-7 Blauets Dx 16:30-19:00 25 

Informàtica 5-7 Blauets Dx 16:30-19:00 40 

Ludoteca 5-7 Blauets Dx 16:30- 

19:00 

 

28 

Natura  5-7 Blauets Dx 16:30- 

19:00 

 

26 

Fem barri 5-7 Blauets Dj 16:30- 

19:00 

29 

Multijocs 5-7 Blauets Dj 16:30- 

19:00 

30 
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Petits artistes 5-7 Blauets Dj 16:30-19:00 29 

Jocs en anglès 5-7 Blauets Dj 16:30-19:00 31 

Aula d’estudi 5-7 Blauets Dv 16:30-19:00 31 

Jocs d’ara i sempre 5-7 Blauets Dv 16:30 – 19:00 30 

Informàtica 5-7  Blauets Dv  16:30 -  19 31 

Experimentació 5-7  Blauets Dv  16:30 -  19 30 

Grup Dissabtes Sec A 5-7 Blauets Ds 10:00-13:00 36 

Esport 8-10 Kiwis Dll 16:30- 

19:00 

26 

Informàtica 8-10 Kiwis Dm 16:30- 

19:00 

24 

Som artistes 8-12 Kiwis Dx 16:30-19:00 26 

Cuina 8-10 Kiwis Dj  16:30-19:00 25 

Fem Esplai 8-10 Kiwis Dv 16:30-19:00 30 

Grup de dissabtes  8-10 Kiwis Ds 10:00- 13:00 20 
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Grans artistes 10-12 Espantallops Dll 16:30-19:00 19 

Cuina 10-12 Espantallops Dm 16:30-19:00 17 

Esports 10-12 Espantallops Dx 16:30-19:00 16 

Informàtica 10-12 Espantallops Dj 16:30-19:00 23 

I tu què opines? 

 

10-12 Espantallops  Dv 16:30-19:00 36 

Grup de dissabtes  10-12 Espantallops  Ds 10:00- 13:00 12 

Piscina 8-12 Kiwis i Espantallops Dll 16:30-19:00 9 

Música 8-12 Kiwis i Espantallops Dm 16:30 – 19:00 22 

Teatre 8-12 Kiwis i Espantallops Dx 16:30-19:00 19 

Mou el cos 8-12 Kiwis i Espantallops Dj 16:30-19:00 22 

Guitarra 8-12 Kiwis i Espantallops Dj 16:30-19:00 20 

Cuina 13-17 Joves Dll 17.00-19.00 

 

 

 

 

16 

Art-Maniàtics 13-17 Joves Dm 17.00-19.00 15 
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Cine fòrum 13-17 Joves Dx  17:00-20:00 16 

Espai de projectes 13-17 Joves Dj 17:00-20:00 14 

Espai jove 13-17 Joves Dv 17:00-20:00 14 

Dissabtes 13-17 Joves Dv 17:00-20:00 6 

Espai d’estudi 8 a 17 Kiwis-Espantallops i Joves 

 

 

 

Dll  17:00-19:00 25 

Espai d’estudi 8 a 17  Kiwis-Espantallops i Joves 

 

Dm 17:00-19:00 25 

Espai d’estudi 8 a 17 Kiwis-Espantallops i Joves 

 

Dx 17:00-19:00 25 

Espai d’estudi 8 a 17 Kiwis-Espantallops i Joves 

 

Dj 17:00-19:00 25 

Espai d’estudi 8 a 17 Kiwis-Espantallops i Joves 

 

Dv 17:00-19:00 25 

Esplai Infantil al Centre 

Municipal Ana Diaz 

6 a 12  Blauets-Kiwis i 

Espantallops 

Dm 17:30 a 19:30 20 

Esplai Infantil al Centre 

Municipal Ana Diaz 

6 a 12  Blauets-Kiwis i 

Espantallops 

Dj 17:30 a 19:30 20 
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Espai Familiar 1 a 3 

anys 

Bonguis Dll 17:30 a 19:00 15 

Espai Familiar 1 a 3 

anys 

Bonguis Dm 17:30 a 19:00 19 

Espai Familiar 1 a 3 

anys 

Bonguis Dx 17:30 a 19:00 11 

Espai Familiar 1 a 3 

anys 

Bonguis Dj 17:30 a 19:00 19 

Espai Familiar 1 a 3 

anys 

Bonguis Dv 17:30 a 19:00 16 
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QUADRE D’ACTIVITATS DE L’ANY  A LES ESCOLES 
 
 

Activitat Escola Edat Dies Horari Nº infants 

Acollida matinal Joaquim Ruyra 3-12 Dll a Dv 8-9:30 20 

Menjador Joaquim Ruyra 3-12 Dll a Dv 13 a 15 224 

Projecte TEA Joaquim Ruyra 8-12 Dll a Dj 16:30 a 18:30 20 

Projecte TEA  Pau Vila 8-12 Dll a dj  17:00 a 18:30 20 

Projecte TEA  Pau Casals 8-12 Dll a dj  17:00 a 18:30 10 

Projecte TEA  Menendez Pidal 8-12 Dll a Dj 16:30 a 18:00 20 

Projecte Joves pel 
Barri 

IES Fontseré 16-18 Dll a Dv 16:00 a 20:00 35 

Aules d’estudi a 
l’IES 

IES Eduard 
Fontseré 

13-16 Dll a Dj 17:45 a 
18:45(Dll i 
Dm) 
 
16:30 a 
17:30(Dx i Dj) 

30 

Aula d’estudi 
Pedraforca 

IES Pedraforca 13-17 Dll a Dv 15 a 19 70 

 
 

 



 

26 

 
 
 
QUADRE D’EXCURSIONS I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
 
ACTIVITAT DATA LLOC PREVISSIÓ 

D’ASSISTENTS 
Sortida celebració aniversari 
Mossos d’Esquadra 
l’Hospitalet  

3 octubre Barri 40 
 

Excursió Museu de les 
Matemàtiques 

17 octubre Badalona 71 

Carnestoltes 6 de febrer Barri 137 

Festa de la solidaritat 24 octubre Barcelona 
 

19 

Sortida al Zoo 14 de maig Zoològic de Barcelona 50 

Sortida a Port Aventura 9 i 16 d’abril  Port Aventura 59 

Sant Jordi (Jocs Florals, Festa 
al parc) 

23 d’abril Esplai, escoles, barri, ciutat 1000 

Excursió Font de la Budellera 5 de març Collserola 25 

Trobada Jove Del Consell del 
Esplai 

21 i 22 maig Comaruga 16 

Excursió Montserrat 14 maig Montserrat 20 

Excursió Port Vell 4 juny Barcelona 48 

Excursió Parkour 
 

10 juny Barcelona 12 

Festa Holli 3 juny L’Hospitalet 8 
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QUADRE D'ACTIVITATS DE VACANCES 

 

TIPUS (1) POBLACIÓ COMARCA DATES NÚM. 
DIES 

EDATS PLACES MONITORS/ES 

CH L’Hospitalet Barcelonès 23/24/28/29/30 i 31 desembre 6 3-12 71 9 

CP L’Hospitalet Barcelonès 21/22/23/24 març 4 3-12 33 5 

COL Canyelles Garraf 21/22/23 març 3 3-12 42 5 

COL Cànoves Vallés Oriental 3-8 juliol 6  4-7 25 4 

CA Banyoles Pla de l’Estany Del 30 juny al 8 de juliol  9 8-12 36 6 

CT Ruta Delta de 
l’Ebre 

Baix Ebre 19-29 juliol 11 13-17 26 3 

CE1 L’Hospitalet Barcelonès Del 27 de juny a l’29 de juliol 27 3 a 12 anys 334 40 

CE2 L’Hospitalet Barcelonès 27 de juny al 15 de juliol 15 14-17 26 3 

CE3 L’Hospitalet Barcelonès 1 d’agost  al 9 de setembre 29 3-12 124 18 

 
 
 
CH=casal d’hivern CP= casal primavera  COL=colònia CA= Campaments CT= Camp de treball CE= Casal d’e
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