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Per contactar amb 

nosaltres i confegir el vostre programa.
Truqueu al 972 249 325

de 9h a 14h i 15h a 18.30h

 

 

Les nostres activitats es realitzen a 

l 'aula, l 'entorn proper o be 

en el nostre local.     

  
 

 

Ser present en la societat a través de l’educació en el lleure 

promovent la participació, l’animació cívica, l’educació 

ambiental, el respecte a la diversitat, l’educació per la pau i 

l’educació social.

La Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont és una entitat

educativa creada l’any 1999 a la diòcesi de Girona i registrada 

amb el número 188-SE/F al Ministerio de Justicia, amb data 

20 de setembre de 1999. 
L’activitat que desenvolupa, però, es va iniciar l’any 1957; 
en aquell moment, les activitats i accions que realitza es feien 

amb altres noms:
Servei de Casals, Servei Colònies de Vacances… 

L’any 1974 es va reconèixer l’escola de formació de monitors: 
l’Escola de l’Esplai, que està acreditada per la Direcció General de 

Joventut amb el registre número 10.
Una de les finalitats de la Fundació Pia Autònoma Esplai Girona – 

Mare de Déu del Mont es:



  
 

          
   

Una petita gran historia

Els nostres titelles mes espacials

El roure i l alzina

Enlairem el coet

La Terra

L Univers profund

El Sistema Solar

Vulcanisme des de l aula

Maquetacio i corbes de nivell

Uns veins salvatges

Quin os soc?
Fes encaixar la cadena

Qui ha passat per aqui?

Fem una estacio meteorologica

Saps trobar el nord?

Geocatxe La recerca d un tresor

Els nostres recursos educatius s’adapten 

segons les necessitats de cada escola    
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Activitats a la ciutat de Girona i 

el seu entorn proper

Treballar per una ciutat mes sostenible

Gaudir de la nostra ciutat de manera

ludica i segura


