
Amb la collaboració de:En conveni amb:

J.F. Kennedy, 4 (Centre Cívic Les Planes) T. 934 770 147
Plaça de l’Estatut, 5 (Centre Cívic Antoni Gaudí) T. 934 773 134

Sant Joan Despí (Barcelona)

tricicle@fundesplai.org  ·  http://tricicle.fundesplai.org  ·  www.fundesplai.org

https://facebook.com/EsplaiTricicle         https://twitter.com/EsplaiTricicle      

Com contactar

Inscripcions
Lloc:
Club d’Esplai El Tricicle
Centre Cívic Les Planes 
(J. F. Kennedy, 4)
Centre Cívic Antoni Gaudi 
(Plaça de l’Estatut, 5)

Horari: 
A partir del 4 de maig 
De dilluns a divendres de  
16:00 a 19:30 hores.

Observacions:
•	 Cal portar fotocopia de la targeta sanitària, de les vacuna-

cions i DNI del pare/mare/tutor
•	 Els socis paguen el 25% en el moment de la inscripció i la 

resta abans de la realització de la tanda.
•	 Els no socis paguen el 50% en el moment de la inscripció 

i la resta abans de la realització de la tanda.
•	 Possibilitat de pagament fraccionat 
•	 Opció de autofinançament amb la Rifa d’Estiu (preguntar 

a secretaria)
•	 L’entitat es reserva el dret d’anul·lar i/o modificar la pro-

posta d’activitats.

Baixes:
Un cop feta la inscripció, en cas de baixa, no es retornaran 
els diners. Si la baixa és per causa de malaltia, es retornarà el 
50% del total de l’activitat, sempre amb un certificat mèdic.   

Entitat adherida a:
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La campanya d’estiu “Encerta l’estiu – Un estiu per a tothom”, de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, ofereix un sistema d’autofinançament de 
les activitats d’estiu, amb les beques i la rifa d’estiu, també la possibilitat 
de participar en la 3a Gimcana Solidària de l’Estiu. NO US HO DEIXEU 
PERDRE!!!!

www.fundesplai.org
Estiu 2015



L’arribada de l’estiu és un dels moments 
més importants per a l’esplai. 

Les activitats de vacances com les colò-
nies i campaments, els casals, camps de 
treball, rutes i intercanvis ens permeten 
treballar aspectes de la vida quotidia-
na, convivència, fer amics/es, descobri-
ment de la natura descobriment de la 
natura i realitzen nous projectes. Són 
espais de creixement personal i educa-
ció en valors per als infants i joves que 
hi participen.
Ll Club d’esplai Tricicle ofereix des de 
fa 30 anys una oferta variada educativa 
en el dia a dia dels infants i joves, i tam-
bé en els períodes de vacances.

5 Raons per 
anar de colònies
	Descansar i fer salut
	Estar lluny de la família 
	Aprendre a viure 
	Deixar descansar als pares i mares 
	Els monitors/res, gent de confiança  

L’Estiu a l’Esplai
Tricicle COLÒNIES PETITS: 

Baldufes, Cucafera  
i Trencapins
Nascuts/es del 2006 al 2011
	Dates: del 13 al 17 de juliol 
	Lloc: CAN MASSAGUER 
 (Sant Feliu Buixalleu. Girona) 
	Preu: 185€ socis i 215€ no socis

Casal d’estiu 
Nascuts/es del 2011 al 2003
	Dates: del 22 de juny al 31 de juliol  
	Horari: de 9h a 14h (possibilitat de fer matí i 

tarda). Servei de menjador i d’acollida al matí.
	Preu: 50 €/setmana (possibilitat de packs i 

descomptes a consultar).

Casal d’estiu jove
Nascuts/es del 2002 al 1997
	Dates: del 22 de juny al 31 de juliol  
	Horari: de 9h a 14h 
	Preu: 62 €/setmana (possibilitat de packs 

i descomptes a consultar).

Casal de setembre
Nascuts/es del 2003 al 2012
	Dates: del 31d’agost al 10 de setembre  
	Horari: de 9h a 14h (possibilitat de fer matí i 

tarda). Servei de menjador i d’acollida al matí.
	Preu: 50€/setmana

Què oferim:
	Inscripcions per setmanes
	Grup de nens i nenes de la mateixa edat
	Monitors i monitores titulats/des
	Ràtio 1 monitor/a cada 10 nens i nenes 
 com a màxim
	Centre d’interès amb ambientacions, 
 personatges i molta fantasia
	Descomptes per germans
	Opció de pagament fraccionat
	Rifa d’autofinançament
	Opció a beques

RUTA JOVE: 
Sarau, Estol i Bocamoll  
Nascuts/es del 1997 al 2001
	Dates: del 5 al 13 de juliol
	Lloc: MENORCA (Illes Balears)
	Preu: 375€ socis i 415€ no socis

CAMPAMENTS MITJANS: 
Cavall Fort i Rodamons 
Nascuts/es del 2002 al 2005
	Dates: del 5 al 11 de juliol
	Lloc: LES CODINES  (Montesquiu. Osona)
	Preu: 245€ socis i 275€ no socis

(*) Paquet estiu: 10% de descompte en el preu de la 
tanda a qui faci TOT el casal d’estiu (a excepció de les 
setmanes que estan de colònies i/o campaments)

La millor 

opció

per als teus

fills/es!!

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. Per als pares i mares, són un 
bon recurs per conciliar la vida laboral i familiar 
durant les setmanes que no hi ha escola. 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 per a que les 
activitats guanyin en qualitat, vetllant, a més, 
per a que estiguin a l’abast de totes les famílies. 
En l’actual marc de crisi econòmica, reforcem el 
nostre compromís per l’equitat amb la campanya 
“Encerta l’Estiu. Un estiu per a tothom!”.

Encerta l’Estiu inclou les colònies, casals, 
campaments, 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/. 

La campanya recull una trajectòria de més de 
45 anys en l’impuls d’iniciatives educatives de la 
Fundació Catalana de l’Esplai i conté la campanya 
de sol·licitud de beques i la rifa per al finançament 
de les activitats, amb el convenciment de que tots 
els infants i joves puguin participar de les activitats 
d’estiu, malgrat la crisi, i aquest sigui “Un estiu per 
a tothom”.

A més, convidem tothom que vulgui col·laborar a 
fer-ho a través del web o trucant al 902 10 40 30.

Serveis addicionals

Acollida 8h a 9h 17,50€ 
setmana

3,5€
dia

Menjador 
14h a 16:30h

26€ 
setmana

6,5€ 
dia

Casals d’estiu

Casal matí 9h a 14h 50€ setmana

Casal matí i tarda
9h a 17h

62€€/setmana
(sense dinar)

(*) són 4 dies amb servei de menjador, el dia 
d’excursió se’l porten de casa.


