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Mn. Francesc Pardo i Artigas, Bisbe de Girona:

Teniu a les vostres mans la memòria de la Fundació Esplai de Girona. Hi trobareu un resum d’activitats, de dades,
d’estadístiques, però sobretot cal descobrir-hi les persones: els responsables patrons de la Fundació, els professionals
que treballen perquè la gestió del dia a dia sigui eficaç i eficient, els responsables de les seccions, els responsables i
monitors dels centres d’esplai, els responsables de les entitats que els acullen, els infants, adolescents i joves que s’han
beneficiat de l’activitat i de les propostes de la Fundació.
No oblidem que la Fundació, una institució eclesial, ho és del nostre bisbat de Girona. I quan parlem de bisbat parlem
de tots els qui el formem i per això també l’activitat de la Fundació la pots sentir d’alguna manera com a teva.
La Fundació està al servei de les persones, concretament dels infants i joves, per contribuir al seu creixement i maduració
per mitjà de l’educació en el temps lliure.
La finalitat és sembrar en les seves vides bones llavors, les de l’Evangeli de Jesucrist, perquè estem convençuts que és el
millor regal que els hi podem oferir per viure de veritat. Es tracta, doncs, de col·laborar en la formació de tants infants
i joves oferint-los seguir una proposta de persona fonamentada en l’Evangeli. Una persona que viu confiada en l’amor
de Déu, que se sent acompanyada per Jesús, que s’esforça per estimar i servir, que aprèn a ser responsable, a conviure
i treballar en equip, a contemplar la natura, a pregar, a tenir iniciativa, a compartir.
Tenir la memòria a les mans, és tenir-hi el resum de molta vida, esforç i responsabilitat. Tu mateix ho pots comprovar.
Per això la primera actitud és d’agraïment i d’encoratjament. Gràcies a tots els qui feu possible el gran servei que
realitza la Fundació Esplai Girona Mare de Déu del Mont i coratge per continuar avançant en la consecució de les
nostres finalitats. Amb la meva estima i benedicció.

Jaume Torrent i Busquet, President de la Fundació Esplai Girona:
Us fem arribar la memòria d’activitats que ha portat a terme la Fundació Esplai Girona- Mare de Déu del Mont
corresponen a l’any 2018 des de les diferents seccions: Centres d’Esplai, Escola de l’Esplai i Cases de Colònies.
A més de les activitats que hem dut a terme al llarg d’aquest any i que queden reflectides en les diferents estadístiques
que trobareu en aquesta memòria, aquest 2018 ha estat un any força mogut per la Fundació tant a nivell d’activitats
com d’organització interna, del que destaquem els següents fets rellevants:
- Celebració dels 100 anys de Casals d’Estiu a Girona amb una exposició itinerant de donar conèixer els orígens
d’aquesta activitat de lleure, genuïnament gironina, que hores d’ara segueix essent una de les principals maneres
d’educar en el lleure als nostres infants i joves.
- Participació en la commemoració del 125è aniversari de les primeres colònies a Catalunya el passat 5 de novembre
de 2018 al Palau de la Generalitat que va comptar amb la presència del MHP Quim Torra, que va posar en relleu el
papers dels monitors i les monitores com a motor per la cohesió social i per la igualtat d’oportunitats.
- Relleu en el si del Patronat de la Fundació que ens obre una etapa de reflexió de reptes futurs a entomar en els
propers anys.
- Canvis en la direcció executiva de la Fundació que ens fa replantejar la nostra organització administrativa de cara
a oferir el millor serveis pels nostres centres d’esplai, que són realment unes de les raons de l’existència de la nostra
Fundació.
La missió de la nostra Fundació és que les persones puguin créixer en valors des de l’humanisme cristià. Que concretem
en: confiar en les persones, escoltar-les, valorar-les, respectar-les escrupolosament, no jutjar-les, afavorir el seu
creixement, acompanyar-les, compartir l’aprenentatge, fomentar la seva autonomia personal i la presa de decisions,
l’acceptació de l’altre, el diàleg respectuós, la sinceritat amb si mateix i criteris genuïnament evangèlics. L’Evangeli de
Jesús és el nostre ideari de fons i un referent irrenunciable per a la nostra entitat. Treballem per fer arribar el missatge
d’amor del Crist al nostre entorn a través del joc, la natura, la reflexió, l’amistat, el compromís, el testimoni...
Per finalitzar, el més profund i sincer agraïment a totes les persones vinculades a la Fundació: monitores i monitors,
responsables de centres, consiliaris, patrons, personal administratiu, personal de les cases... La seva dedicació, el seu
esforç i la seva constància aporten una petita millora a la nostra societat des dels valors de l’educació en el lleure.
Moltes gràcies!

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

L’any 1974 el Ministerio de Cultura

l’any 1999 dins de la diòcesi de Girona

va reconèixer l’escola de formació de

i registrada amb el número 188-SE/F.

monitors i directors, l’Escola de l’Esplai,

L’activitat que desenvolupa, però, es va

registrada amb el núm. 10 l’any 1982

iniciar l’any 1957; en aquell moment les

per la Direcció General de Joventut de la

activitats i accions que realitzava es feien

Generalitat de Catalunya.

prenien altres noms: Servei de Casals,
Servei de Colònies de Vacances...

LA MISSIÓ
La transformació social per la via de la promoció de la persona a través de l’educació en el lleure i l’acció social.

LA VISIÓ
Les persones que formem part de la Fundació Esplai Girona
creiem en l’educació en el temps lliure i l’acció social com
una eina transformadora, perquè considerem que el vincle
que s’estableix entre els educadors i els infants i joves pot
transformar de debò actituds i transmetre valors.

ELS VALORS

Proclamem l’Evangeli com a font de valors, i donem preeminència als següents:
I. El voluntariat i el servei als altres
II. El creixement personal a través de la vivència
III. L’atenció a la persona
IV. La feina ben feta
V. La participació i el compromís
VI. L’acceptació de l’altre i el respecte a la diversitat
VII. L’estimació i el respecte del nostre entorn ambiental i social

Per dur a terme els seus objectius, la Fundació Esplai Girona compta amb tres seccions que treballen diferents camps
en l’educació en l’esplai:
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• 22 grups d’Esplai.
• 678 voluntaris/es
• 3.849 Infants i Joves.
• 112 activitats anuals.
• Trobades d’Esplai:
- Responsables
- Infants i Joves
- Monitors/es

• 7 cases de colònies
gestionades directament.
•28.320 estades amb
10.047 participants i 254
reserves.
• Assessorament a altres
cases de colònies.
• 10 cases amb acords
per enviar-los grups.

• 34 Formacions.
• 825 alumnes :
405 Formació en el
Lleure.
420 Formació
especialitzada i
d’aprofundiment.
• Més de 50
formadors/es al claustre.

Les tres seccions de la Fundació Esplai Girona són membres de:
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EL PATRONAT
President i Administrador
Secretaria
Consiliari
Vocal
Vocal
Responsable coordinació de Centres d’Esplai
Director Escola de l’Esplai
Responsable del Servei de Cases

Jaume Torrent i Busquet
Anna Casadevall i Sala
Jordi Callejon i Ferrer
Anna Prior i Tió
Benjamí Comas i Matas
Consol Duran i Vila
Lluís Illas Bou
Maria Bosch i Gayolà

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA - MARE DE DÉU DEL MONT
PATRONAT*

*President, vicepresident, secretari i tresorer. Consiliari. Responsables o Direcció de secció

Administració
Permament

Comptabilitat
Comunicació
Gestió laboral

Coordinació
general

Fiscal i legal
Sinergia CRM

Coordinació de Centres d’Esplai
Patró + Equip Directiu/Assamblea + Tècnic

Invulnerables

Servei de Cases de Colònies

Patró + Equip Directiu + Tècnic

Patró + Tècnic

Claustre de professors
Centres
d’esplai

Central
de
reserves

Departaments

Especialització:
Lleure
Acció social
Educació
Ambiental ...

Els Arcs Joan Julià
La Cot

Santa Eugènia

FORMACIÓ
Lleure
educatiu

CASES I OBRES

Beques i
gestió de
subvencions

PROGRAMES

Casals d’estiu

Escola de l’Esplai

SOC
Escola
de
Natura

Sant Martí
El Mercadal
Sant Privat
La Rectoria
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ACTIVITATS ANUALS
• El Palau de la Generalitat va acollir el dia 5

• Divendres dia 6 de juliol a les 11 del matí, a l’entrada del

de novembre la celebració dels 125 anys de les

Seminari Diocesà (Pujada de Sant Martí de Girona), l’alcaldessa

primeres colònies de vacances de les quals es té

de Girona, Sra. Marta Madrenas i Mir, i el Bisbe de la diòcesi,

notícia a Catalunya, un acte en què va participar

Mn. Francesc Pardo i Artigas, van fer el descobriment de

el Molt Honorable President, Sr. Quim Torra, i el

la placa commemorativa del centenari dels casals d’estiu,

conseller de Treball, Sr. Chakir el Homrani, a més

celebració que es va cloure amb aquest acte i que la Fundació

dels representants de les principals entitats de

Esplai Girona, com a hereva d’aquells primers monitors, ha

lleure del país, entre les quals una representació

estat celebrant durant dotze mesos.

de la Fundació Esplai Girona. 125 anys de colònies i

Esperem que el compromís ferm fins ara, continuï així molts

joves com el primer dia.

anys més.

ECONOMIA
El compte de resultats de la Fundació corresponent a l’any 2018 mostra uns ingressos de 830.399,03€ provinents de
prestació de serveis i 102.240,90€ de subvencions.
Ingressos 2018
7%

2%

7%

Despeses 2018
8%

34%

84%

Per activitats
Per subvencions

Per prestació de serveis
Altres ingressos

58%

Despeses per activitats
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Despeses de personal

Despeses de gestió

FINALITATS
Les finalitats de Coordinació de Centres d’Esplai són:
- Promoure l’educació en el temps lliure, l’associacionismei el voluntariat,
des d’una visió cristiana.
- Evangelitzar, és a dir, ser una eina eclesial per apropar els infants i els
joves a l’Evangeli tot oferint-los espais vitals d’aprofundiment en l’àmbit
espiritual, sacramental i social.
- Ser present en la societat a través de l’educació cristiana en el lleure,
tot promovent la participació, l’animació cívica, l’educació ambiental, el
respecte a la diversitat, la justícia, l’educació per a la pau i l’educació social.
- Formar els infants i joves a fi que puguin construir un nou model de societat
basada en els principis de justícia i fraternitat que Jesús ens proposa a
l’Evangeli i l’Església ha defensat en la seva doctrina social.
- Coordinar i potenciar activitats conjuntes i d’intercanvi entre els Centres
d’Esplai.
- Oferir serveis per a la promoció i millora de l’educació en el lleure d’infants
i joves.

SERVEIS

Els serveis que presta la Coordinació als seus centres federats són:
1. Animació, dinamització i acompanyament dels centres en la seva tasca pedagògica:
• Promoció del treball en xarxa dels centres
• Organització de trobades d’intercanvi i treball per als educadors
• Organització de trobades per als infants o joves
• Servei d’assessorament en projectes educatius
• Visites a les activitats que realitzen els centres
• Servei de biblioteca
2. Serveis propis de la Fundació Esplai Girona:
• Preus especials de les cases de colònies
• Descomptes als cursos de formació de l’Escola de l’Esplai
3. Suport en la gestió:
• Gestió de les assegurances
• Gestió del conveni amb la Direcció General de Joventut
• Assessorament en subvencions i convocatòries oficials
• Gestió de les notificacions d’activitats de la Direcció General de Joventut
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CENTRES
ESPLAIS
FEDERATS

Nom del centre

Població

CE Catecolònies Sant Martí

Arenys de Munt

CE Sant Vicenç - Casal de Besalú

Besalú

CE Sant Esteve

Caldes de Malavella

CE Sant Pere

Cornellà del Terri

Centre d’Esplai Parroquial Fornells

Fornells de la Selva

Grup de Joves Sant Josep

Girona

CE i Colònies Sant Pau

Girona

CE Sant Narcís

Girona

Acolliment i Amistat

Girona

CE de La Bisbal

La Bisbal d’Empordà

Casal Parroquial Llagosterenc

Llagostera

Grups Parroquials de Lloret de Mar

Lloret de Mar

Esplai Capicua

Lloret de Mar

CEIJ Santa Maria

Pineda de Mar

CCR Tespis

Pineda de Mar

Grup d’Esplai Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

CE Sant Jaume - Esplai Kids

Salt

CE Patronat de Pares de Família

Sarrià de Ter

Esplai El Garbell

Tordera

Activa’t Torroella

Torroella de Montgrí

Grup d’Esplai Vidrerenc

Vidreres

Associació Educativa i de Lleure - Catekids

Vilobí d’Onyar

ACTIVITATS REALITZADES
Reunions de l’equip
L’equip de Coordinació de Centres d’Esplai es reuneix de mensualment. Els temes tractats a les reunions tenen relació
amb el funcionament, les línies de treball i les diferents propostes d’activitats que s’hagin de dur a terme durant l’any.
Es treballa de manera assemblearia a partir de la petició de temàtiques dels Centres d’Esplais. Així doncs, s’organitzen
amb temàtiques com:
- Revisió del curs anterior
- Reunió per comissions i posada en comú
- Establir calendari (trobades, matinals, ...)
- El treball de comissions es divideix en cinc departaments:
		

• Trobada de Monitors/es

• Matinal Formativa

		

•Concursos

• Esplai Camp
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• Trobada d’Infants i Joves

Trobada de monitors

Macrotrobada 2k18

Els dies 7 i 8 d’abril es va fer la trobada de

Tal i com es va decidir en l’assamblea,

monitors i monitores. Va començar el dissabte

enguany la trobada de joves i infants va

a la tarda amb un espai lúdic, continuava el

ser conjunta i es va materialitzar en la

diumenge on es van realitzar una formació pels

Macrotrobada 2k18. Preparada per la seva

diferents participants. El final de la trobada va

comissió, inicialment tenia la data del 17 i

ser després de dinar tots plegats.

18 de març.
Per motiu metereològics es va suspendre.
Es va aplaçar pels dies 5 i 6 de maig.

Pel que fa a la formació, es va realitzar tot el
diumenge al matí un esplai camp. Els mateixos
participants van decidir els temes per parlar.

Durant el matí es van fer activitats pel

Vam passar un matí molt reflexiu on ens vam

centre de Girona. A l’hora de dinar vam

enriquir compartint experiències.

dinar tots en rotllana als jardins de Fontajau
i tot seguit vam tenir un concert infantil per
a tots els participants.

Trobades
MONITORS/MONITORES
MACROTROBADA 2K18
REUNIÓ DE
RESPONSABLES
ASSEMBLEA
MATINAL FORMATIVA

Temporalització

Lloc

Activitats

7 i 8 d’abril
5 maig
2 juny

Sant Martí de Llémena
Fontajau i Devesa
Fundació Esplai Girona

Dinàmiques i talles, jocs ...
Jocs i dinàmiques
Assemblea

15 setembre
18 novembre

Sarrià de Ter
Fundació Esplai Girona

Assemblea i concert
Tallers formatius

Matinal Formativa
El dia 18 de novembre de 2018. L’encàrrec de cercar i preparar diferents tallers formatius
de les temàtiques que es van decidir a la comissió corresponent de l’assamblea d’inici
de curs.
La inscripció per aquesta activitat era gratuita per ells i va anar a càrrec de la Fundació.
Els tallers formatius que es van treballar a la matinal formativa van ser:
• GESTIÓ DE CONDUCTES CONFLICTIVES: a càrrec de la Teia Càliz Gelador.
• SUPERVIVÈNCIA: Va anar a càrrec d’en Pol Artau Garrosset.
• SALUT I PRIMERS AUXILIS: Va anar a càrrec de l’Anna Maria Horta Puig.
• COHESIÓ DE GRUP: Va anar a càrrec de la Núria Rabassa Gonzàlez.
• BULLYING: Va anar a càrrec de la Glòria Isern Sabria.
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Beques  de  menjador

Visites a les activitats d’estiu

La Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont

Els centres visitats sempre s’han mostrat

concedeix anualment beques per la incorporació

receptius i il·lusionats, fet que ens

d’infants i joves a les activitats d’estiu i també a

engresca a continuar realitzant les visites.

cursos de formació. En aquest sentit, la nostra
acció consisteix en el següent:

Val a dir que aquesta activitat suposa una
oportunitat d’or per conèixer i treballar

1. Contacte amb els Centres d’Esplai per informar

la millora de la realitat de cada centre

de la possibilitat de poder accedir al servei de

d’esplai.

beques.
Des de la Coordinació aquest any s’ha
2. Demanar als Serveis Socials de l’Ajuntament

impulsat un pla d’acció més efectiu.

de Salt que faciliti les dades dels infants i joves

Intentar visitar més centres i més

que considera que han de gaudir de beca de

regularment. L’objectiu és ser més present

menjador.

en el seu dia a dia.

3. Contactar amb Cáritas diocesana i d’altres
entitats, per tal que faciliti les dades de les famílies
amb infants i joves amb necessitats especials per

Recuperació del banc de
recursos i l’espai intranet

incloure’ls a les activitats dels centres d’esplai.
En aquests cas, des de Coordinació de Centres
d’Esplai es facilita el llistat de les activitats que

Durant el 2018 s’ha treballat per recuperar

tenen capacitat per atendre als nois i noies.

el banc de recursos que tenien el diferents
centres d’esplai.

4. Estar atents a les necessitats de persones joves

Un

que no poden accedir a la formació de monitors

altre

punt

treballat

és

l’espai

d’intercanvi i comunicació d’informació

perquè no disposen de recursos per accedir-hi.

amb els centres d’esplai. Actualment el
sistema és obsulet, és per això que s’han
dut a terme diferents reunions també per

Quan es disposa de totes les peticions, procedim a concedir les
beques, procurant no deixar ningú sense l’ajut.

poder-nos adaptar a les noves realitats de
la tecnologia de la comunicació. L’objectiu
és ser més eficients i productius amb els

Enguany es varen concedir prop de 200 ajuts a infants i joves per
accedir a la manutenció durant les vacances escolars.

diferents centres d’esplai i fer la relació
més senzilla.
Durant aquest curs no s’ha pugut
completar tot aquest procés, però s’han
fet progressos i passos endavant per a què
tot això ben aviat sigui una realitat.
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Proinfància
La pobresa es transmet de pares a fills, afecta les condicions de l’entorn, la salut i l’organització de les famílies i acaba
repercutint molt clarament en el procés d’aprenentatge i desenvolupament personal dels infants i adolescents. El
programa Caixa Proinfància de Fundació Bancària “la Caixa” aborda aquestes situacions a través d’un model d’atenció
d’infants de 0 a 18 anys que mobilitza tant les famílies com l’entorn educatiu i social, en espais de trobada en els quals
s’ofereixen recursos socials, educatius i terapèutics a cada cas, per prevenir situacions d’exclusió social. Les famílies
s’impliquen de manera activa en el programa, els pares i mares ofereixen els seus coneixements i experiències als
infants i adolescents, sempre amb l’acompanyament d’educadors socials especialitzats.
L’acció del Programa CaixaProinfància des de la Fundació Esplai Girona es desenvolupa a Lloret de Mar com entitat
coordinadora del programa i referent per a les families, amb un registre de 120 families participants en els diferents
projectes de reforç escolar, lleure i activitats extraescolars de manera anual. I a Salt, com a prestadora de serveis
actua durant l’estiu amb, 10 infants i joves que aniran de colònies i campaments, per primera vegada. Els participants
d’aquest programa venen derivats dels CPI de cada població on hi actuem.

Projectes i Campanyes
Des de la Coordinació de Centres d’Esplai de la Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont no ens quedem aquí.
Pensem que els centres han de poder beneficiar-se dels nostres serveis, idees, projectes o campanyes. És per això que
al llarg del curs passat es van idear diferents campanyes i projectes per augmentar l’atenció i els serveis que podem fer
arribar als nostres centres d’esplai:

Campanya anual - “CONSTRUÏM EL FUTUR QUE VOLEM”
L’assamblea ha retificat el compromís de participar en el treball del lema i que aquest sigui bianual. Entenem el lema
com el nexe d’unió de tots els centres que formen la Coordinació de Centres d’Esplai de la Fundació Esplai GironaMare de Déu del Mont.
El lema permet als centres observar, reflexionar i proposar accions per dur a terme o treballar en el seu dia a dia per
afavorir un món millor.
Els objectius que ens varem marcar per aquest curs varen ser:
- Potenciar la participació dels infants i joves a les activitats d’esplai.
- Apropar-nos als centres per conèixer-los més, prioritzant els que no hem vist encara.
- Treballar per les necessitats dels diferents Centres d’Esplai.
- Afavorir que tothom trobi un espai de felicitat dins el seu Centres d’Esplai.
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Formació a mida
Durant el curs es van fer diferents manipulacions d’aliments o formacions més de caire legal. També s’han realitzat
formacions més específiques per a necessitats molt concretes de diferents centres. Des de detecció de necessitats, des
de cohesió de grup fins a dinàmiques de grup.

CASALS D’ESTIU

Un estiu més, des de la Fundació Esplai Girona –Mare de Déu del Mont ens hem implicat
en l’organització de Casals d’estiu promoguts per l’Ajuntamentde Girona, i el suport en la
gestió dels casals d’estiu del CE Patronat de Pares de Família de Sarrià, a Sarrià de Ter i el
Casal Parroquial Llagosterenc a Llagostera.
En el moment que la Fundació Esplai Girona, es planteja l’organització dels Casals d’Estiu,
ho fa pensant en la possibilitat de col·laborar en una activitat que ens és pròpia i també
per la possibilitat de donar feina a joves que durant la resta de l’any treballen de voluntaris
i voluntàries en els Centres d’Esplai, en aquest estiu va ser un total de 88 monitors/es del
nostres centres el que han gaudit d’aquesta oportunitat.

Totes aquestes activitats fetes a Girona ciutat, s’han traduït amb un total de 572 participants. D’aquests, 349 van ser
participants en els casals de lleure del juliol, 82 en els casals específics i 141 participants a l’agost. Aquesta xifra de
participants ha suposat un elevat nombre de llocs de treball. El nombre de persones que han treballat durant l’estiu
2018 en la campanya de casals ha estat de 88 monitors. D’aquests, 64 monitors són membres dels diferents centres
d’esplai adherits a la coordinació de centres d’esplai de la Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont.
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L’Escola de l’Esplai de Girona és una entitat educativa reconeguda l’any 1974 pel Ministerio
de Cultura, registrada l’any 1982 prer la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya. Reconeguda com Escola del Pla de Formació del Associacionisme i el Voluntariat
de Catalunya per la Direcció General d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya i també
reconeguda com a centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.
L’Escola adreça la seva proposta formativa als educadors i educadores en el lleure d’infants,
adolescents i joves que treballen tant des del voluntariat com des del terreny professional.
Ofereix:
• Formació en el lleure: cursos de premonitors, monitors i directors de lleure infantil i
juvenil.
• Formació especialitzada i d’aprofundiment en continguts relacionats amb l’esplai:
monitors de menjador escolar, manipulació d’aliments, tècniques d’animació...
• Formació a mida per centres d’esplai i altres entitats i empreses del sector.
• Iniciació al voluntariat.
• Assessorament a entitats no lucratives i de lleure en relació a: organització i gestió de
l’entitat; elaboració de projectes; i, finançament i gestió de projectes.
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CLAUSTRE DE FORMADORS/ES DE L’ESCOLA DE L’ESPLAI
L’Escola de l’Esplai compta amb un equip

La valoració que se’n va fer va ser molt

directiu i un claustre format per més de

positiva.

50 professionals que s’organitzen per

Al llarg de l’any també s’han fet reunions

departaments.

i comissions de treball formades per

Una vegada a l’any es troben per compartir

diferents membres del Claustre per

experiències, inquietuds i coneixements.

treballar temes específics, com per

Enguany el Claustre anual es va celebrar

exemple, l’estructura i organització dels

el dia 27 de gener a la casa de colònies

cursos de premonitors i premonitores de

El Mercadal a Foixà. Aquesta trobada

lleure.

de docents va permetre debatre entre
els

diferents

membres

del

Claustre

Durant el 2018 s’han reorganitzat els

sobre diferents temàtiques seguint la

departaments separant el departament de

metodologia proposada pels Edcamps, i

Tècniques del de Pedagogia i incloent el de

sota el nom Esplaicamp.

Natura dins el de Tècniques.

DIFUSIÓ
• Participació en diferents jornades de difusió i reunions amb entitats i organitzacions de l’àmbit educatiu i social.
• En fires com l’Expojove, a Girona. • Edicions de fulletons i cartells. • Distribució telemàtica; web, xarxes socials.

Enguany l’Escola de l’Esplai ha elaborat uns elements de comunicació
per expresar un valor afegit que es condensen en l’espressió de ser
escola de formació de proximitat, fent-nos més presents al territori
i responent a les necessitats reals de les educadores i educadors de
lleure.
Hem augmentat el nombre de formacions a mida, especialment per
Centres d’Esplai de la Fundació Esplai Girona.

CERTIFICACIÓ ISO 9001:2015

Cambra Certifica

L’Escola de l’Esplai de Girona va certificar els seus cursos de Monitor/ i Director/a de Lleure
d’acord amb la norma ISO 9001:2008 l’any 2017, com a fruit d’un esforç considerable per
créixer en qualitat de les accions formatives i en rigor de la gestió.
Enguany, hem completat l’adaptació de tot el sistema a la nova norma ISO 9001:2015, que
implica un pas més en aquesta voluntat d’excel·lència.
Tot aquest procés ha reportat una transformació i adaptació dels sistemes de treball que
deixen l’Escola preparada per als reptes que ens planteja el nostre entorn.
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Entitat certificada
Sistema de gestió

ISO 9001

Certiﬁcació núm.

1.285.18

L’any 2006 es va posar en marxa la central de reserves de cases de colònies que actualment atent
les demandes d’instal·lacions que arriben presencialment, per telèfon o bé per internet.
El Servei de Cases de Colònies es responsabilitza del funcionament de la central de reserves de
cases de colònies, on s’hi poden trobar les cases que gestionem directament des del Servei de
Cases i altres cases de colònies vinculades a les parròquies o a alguna comunitat religiosa. També
s’ofereixen altres instal·lacions gestionades privadament.
La gestió de les cases de colònies es concreta en la contractació del personal que treballa a
cada casa i es responsabilitza de les tasques de neteja, administració, manteniment, cuina...
d’atendre les diferents inspeccions, planificar les obres i el manteniment, atendre als grups que
faran estada...
Des del Servei de Cases de Colònies es vol prestar un servei a tot tipus d’entitats: Centres d’Esplai,
Agrupaments Escoltes, entitats excursionistes, escoles de primària i secundària, moviments
juvenils, grups culturals, esportius i familiars...
Per als grups que ho desitgen (normalment centres educatius i/o AMPES), s’ofereix un esquema
d’activitats educatives en el marc de l’Escola de Natura. Els infants i els seus educadors tenen
l’oportunitat, gràcies a aquest servei, de fer la descoberta de l’entorn natural i humà que els acull
i aprofundir en les seves formes de vida, tradicions i manifestacions culturals i econòmiques.

OBJECTIU
Facilitar un espai amb condicions per les trobades de grups que volen impulsar l’educació en el temps lliure, la descoberta
de la natura, l’activitat associativa, el treball social i la transmissió de valors que ajudin a créixer les persones.

FINALITATS
-- Oferir cases de colònies en condicions per als grups que cerquen un espai per desenvolupar-hi les seves
activitats, educatives, culturals, socials, esportives....
-- Informar i facilitar les cases de colònies, oferint el servei centralitzat de reserves.
-- Vetllar per un servei de qualitat a les cases de colònies amb un equip humà qualificat.
-- Incidir en la coordinació de las cases de colònies, mitjançant l’assessorament de la gestió de forma eficaç i eficient.
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LES INSTAL·LACIONS
Aquesta secció es responsabilitza del funcionament de les instal·lacions que la Fundació posa a disposició dels
grups de tota mena perquè hi realitzin les seves activitats de lleure. Són cases de gestió directa i també altres cases
en règim de representació comercial.
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1 SANTA EUGÈNIA, situada a Agullana a l’Alt Empordà - 60 places
2 ELS ARCS Joan Julià, situada a Santa Pau a La Garrotxa - 100 places
3 LA RECTORIA, situada a Sant Salvador de Bianya a la Garrotxa - 56 places
4 LA COT, situada a Santa Pau a la Garrotxa - 72 places
5 COLÒNIES SANT PRIVAT, situada a Sant Privat d’en Bas a la Garrotxa - 36 places
6 EL MERCADAL, situada a Foixà al Baix Empordà - 50 places
7 SANT MARTÍ, situada a Sant Martí de Llémena al Gironès - 48 places
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ESCOLA DE NATURA - ACTIVITAT EDUCATIVA
Aquest any es celebren els 10 anys de la creació de l’Escola de Natura. Així doncs podem considerar més que consolidat
el que va ser un projecte iniciat el setemebre del 2008. Inicialment es va dur a terme a la casa de colònies La Cot a Santa
Pau i de mica en mica es va anar ampliant l’oferta amb Els Arcs - Joan Julià també a Santa Pau, Sant Privat a Sant Privat
d’en Bas, La Rectoria de la Vall de Bianya i Sant Martí de Llémena.

FINALITATS
Presentem activitats d’educació ambiental destinades als diferents nivells escolars
amb l’objectiu de descobrir, de manera activa, en l’entorn proper. Tallers, excursions,
manualitats, gimcanes... són activitats pensades per a què l’alumnat conegui,
aprengui i respecti el medi natural que l’envolta. Treballem quatre actituds vers
l’entorn:
-- Aprendre a conèixer: aprendre a interpretar l’entorn natural amb una actitud
educativa.
-- Aprendre a fer: realitzar un aprenentatge significatiu i funcional.
-- Aprendre a conviure: fomentar una actitud positiva i de respecte vers la
natura.
-- Aprendre a ser: assegurar i mantenir l’equilibri ecològic.
Les activitats tenen uns conceptes bàsics i clars per apropar-se a la natura de forma
respectuosa i amb l’esperit encuriosit, endur-se a casa uns nous coneixements,
experimentar vivències de contacte amb la flora, la fauna i el paisatge; fer nous
amics... Aquest és el tarannà de l’Escola de Natura.
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La proposta educativa ofereix un ventall ampli d’activitats d’educació ambiental, de sensibilització en el medi natural i
de coneixement de l’entorn. El programa s’ha elaborat organitzant les activitats i els continguts en funció de l’edat i el
curs dels nois i noies.

OBJECTIUS
-- Conscienciar de la preservació de l’ecologia de la zona
-- Donar a conèixer bones pràctiques ambientals
-- Aplicar mètodes de sostenibilitat
-- Sensibilitzar de la necessitat d’actituds responsables

Aconseguir un model de societat més sostenible, basada en una relació més respectuosa amb els recursos naturals
i més equitativa en el seu ús, preservar el nostre entorn, millorant la qualitat ambiental i la salut de les persones...
creiem que són uns objectius per poder engegar -d’una forma inicialment senzilla- aquest camí d’educar els infants i
joves en aquests valors.
Per això, el nostre objectiu bàsic es promoure l’educació ambiental fent-la servir com a eina per aconseguir la
integració de la persona dins del seu medi social i natural.
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FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA - Mare de Déu del Mont
Telèfon - 972 24 93 25
C. Antic Roca, 38, 3r
17003 Girona
fundacio@fundacioesplaigirona.cat
www.fundacioesplaigirona.cat
Segueix-nos a :

Amb col·laboració de:

En conveni amb:

