ESPLAI XIROIA
Curs 2019-2020

Llibret informatiu per a les famílies

QUÈ ÉS L’ESPLAI XIROIA?
Aquesta és una petita explicació de qui som i què fem. La basem en el nom complert i històric de
l’esplai: Centre d’Acollida Esplai Xiroia.
CENTRE
“Nom donat a algunes societats que tenen una finalitat cultural, el foment d’activitats o la difusió
d’un ideal social, polític o religiós.”
L’esplai és un lloc on tots els punts de vista són acceptats. Un lloc plural a tots els nivells: monitors/es,
infants, pares i mares. Un lloc des del qual es fa, amb gran força, la tasca educativa que ens pertoca:
fer néixer la part humana de les persones. Des del nostre centre també volem fomentar un ideal
social lligat a la vida de la Parròquia i al barri, l’entorn al qual pertanyem.
ACOLLIDA
“Rebre a algú que es presenta, especialment admetre’l a casa, en la nostra companyia.”
A l’esplai no hi ha ningú exclòs. Tothom és acceptat, sigui de la procedència que sigui i tingui les
característiques que tingui. Creiem que la riquesa de la vida està en les persones, no en les classes ni en
els diners.
ESPLAI
“Associació voluntària sense ànim de lucre que treballa per a l’educació en el lleure d’infants i joves.”
En el marc de l’educació no formal, l’esplai aprofita el temps lliure de l’infant i el jove com un espai
educatiu a través d’una metodologia participativa, activa i integral.
XIROIA
“Dit d’una persona de temperament alegroi, trempat, com infantívol, graciós.”
I tot ho hem de fer amb alegria i festivament. El tracte entre les persones ha de ser sincer,
amigable; amb capacitat de sorprendre’s i descobrir com un infant i també d’ajudar i compartir
sempre que calgui. La vida és una festa no ho oblidem.
Tot això és el Centre d’Acollida Xiroia: el nostre esplai; el vostre esplai.

L’esplai de tots i totes.
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L’IDEARI DEL CENTRE
L’ideari de l’esplai Xiroia parteix d’uns principis bàsics i fonamentals que emmarquen la línia
pedagògica del centre i la seva filosofia respecte l’educació, les persones i el compromís
d’aquestes vers allò que les envolta:
Diem que és un centre que educa en el lleure, ja que per “educar” entenem aquell guiatge i
acompanyament que es fa en el procés de creixement integral de l’infant. Aquest acompanyament
es duu a terme tot treballant els diferents aspectes que comprenen l’ésser humà, per tal
d’aconseguir persones integrades i crítiques en la nostra societat (observareu aquesta perspectiva
integral de l’educació en els objectius generals del projecte educatiu del centre).
L’educació en l’esplai té com a finalitat l’educació integral de l’individu. Pretén incidir en la globalitat
de la vida de l’infant en un procés intencional i sistemàtic que vol transmetre i fer viure actituds,
comportaments i valors que van més enllà de la pura diversió i que fan créixer la persona.
L’esplai Xiroia educa des de:
-

El respecte, un respecte entès cap al seu sentit més ampli: un respecte envers un mateix, els
altres i l’entorn; un respecte vers l’infant, les famílies, els monitors, la diversitat cultural i
lingüística, la natura, la pluralitat d’opinions i maneres de ser i fer...

-

El principi de coeducació: els nens i les nenes participen junts i sense cap tipus de distinció en
totes les activitats de l’esplai.

-

La llengua i la cultura catalana: sempre educant per la interculturalitat i la superació de
l’etnocentrisme, l’esplai vol impulsar l’ús de la llengua catalana i la coneixença de la seva
cultura com a vincle i eina d’integració de tots els seus membres, vinguin d’on vinguin, i com a
enriquiment cultural per l’individu.

-

Valors d’arrel humanística i cristiana com l’amor, la dignitat humana, la veritat, la llibertat, la
justícia i la pau.

L’objectiu de l’esplai és oferir als infants un espai sa per créixer i relacionar-se, en un entorn educatiu
i lúdic. L’esplai educa en el temps lliure amb la finalitat de ser agent d’una transformació social. Diem
que l’esplai vol transformar la societat perquè hi ha algunes coses d’aquest món que cal canviar. Per
això, té els objectius i encàrrecs de:
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-

Transmetre uns valors humans i cristians que ajudin a l’infant a créixer com a persona
mitjançant el lleure i l’animació sociocultural,

-

Oferir espais de relació entre iguals davant la soledat que sovint viu l’infant,

-

Possibilitar la preservació d’espais més personals i la recuperació del silenci que, lluny de
l’evasió, ajuden al retrobament amb un mateix,

-

Afavorir el treball creador i creatiu d’un mateix, enfront a una societat del consum en què ho
trobem tot fet,

-

Proposar experiències cooperatives davant les exigències socials de competitivitat i
individualisme,

-

Proposar noves maneres de gestionar els conflictes

-

Estimular un contacte harmònic amb la natura lluny de la destrucció i el mal ús.

Més concretats, els objectius generals del centre giren entorn de les diverses dimensions que s’han
de tenir en compte per promoure una educació integral de l’infant:

DIMENSIÓ VITAL I CORPORAL
-

Conèixer el propi cos i les seves capacitats.

-

Acceptar el propi cos.

DIMENSIÓ AFECTIVA
-

Assolir un equilibri afectiu: estar bé amb un mateix i amb els altres.

DIMENSIÓ INTEL·LECTUAL
-

Aprendre a observar la realitat.

-

Raonar i prendre decisions. Entenem com a raonament tenir capacitat de crítica, creativitat,
autonomia i abstracció.

-

Actuar en conseqüència a allò que s'ha decidit.

-

Conèixer i assumir les conseqüències de les pròpies actuacions.
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DIMENSIÓ INTERPERSONAL I GRUPAL
-

Assolir un clima acollidor.

-

Establir relacions d'amistat.

-

Tenir capacitat de fer grup (estar en relació amb els altres).

-

Tenir capacitat d'acceptar els altres tal com són dialogar, comprendre, comunicar- se, donar i
rebre i respectar-se.

-

Participar plenament de la vida de grup.

DIMENSIÓ SOCIAL
-

Implicar-se socialment com a persona i com a grup a un nivell de parròquia i de barri.

-

Respectar i interessar-se pel benestar de l'entorn

DIMENSIÓ MORAL i TRANSCENDENT
-

Aconseguir una consciència moral formada d'acord amb l'escala de valors del centre.

DIMENSIÓ ECOLÒGICA
-

Conèixer l'entorn natural i la seva interrelació.

-

Estimar la natura.

-

Respectar-la.

-

Ser conscients que l'ésser humà forma part de la natura.

COM FUNCIONEM?
Cada curs, com a centre d’esplai ens proposem uns objectius pedagògics generals, a partir de
les diverses dimensions de la persona, tal com ens presenta l’ideari.
Com assolim els objectius?
Cada equip de monitors/es dels diferents grups d’edat programen activitats dissenyades per a
complir els objectius generals de curs i els específics per a cada edat, tenint en compte les
característiques pròpies de l’etapa evolutiva de l’infant, les necessitats del grup en concret i les
dels infants que l’integren.
A

través

d’un

centre

d’interès

general

(ambientació)
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i

adequat

a

l’edat

del

grup,

desenvolupen activitats com per exemple: jocs, tallers, gimcanes, dinàmiques, contes, cançons,
danses... També sortides diverses i excursions, participació en les festes tradicionals i de la parròquia,
participació en les activitats que realitzen les entitats a les quals està vinculat el centre (Esplais i Caus
de Sants Montjuïc, Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans...), rutes, colònies a l’estiu...

QUAN?
Els Dissabtes de les 11:00 h a les 13:30 h
PREGUEM PUNTUALITAT SI US PLAU: les activitats les iniciem amb els grups a les 11.00 h. Fer tard
dificulta al grup per iniciar-les, i a l’infant per entendre l’activitat mitja explicació. En cas que algun
dia hagin d’arribar tard, aviseu als/les monitors/es del grup.
A la Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors (C/ Begur, 8, interiors 08028 Barcelona)

SORTIDES I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Enguany, l’autorització general també s’utilitzarà per les sortides i les activitats extraordinàries.
Malgrat això, abans de qualsevol activitat farem arribar tota la informació detallada als infants, així
com penjar-ho a les xarxes socials i web.
Per poder assistir a les EXCURSIONS i/o SORTIDES caldràdur:
-

La TARGETA SANITÀRIA original

-

Tot allò que es detalli a la carta informativa (àpats, sac de dormir, aigua, etc)

-

FOULARD DE L’ESPLAI!!!

-

Tenir els pagaments al dia. La majoria d’excursions i activitats extraordinàries estan cobertes en
el pressupost i els pagaments anuals. Però pot haver-hi alguna excepció de grup en cas que
l’activitat sobrepassi aquest pressupost i s’hagi d’aportar algun pagament extra.

A més, en les sortides generals es faran inscripcions prèvies per tal de facilitar l’organització del transport
i de les cases de colònies. En aquests casos també preguem ajuda per part de tots/es, i puntualitat el
mateix dia de sortida.
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CALENDARI DEL CURS 2018-2019
Aquest calendari és una programació de principi de curs que pot patir modificacions.
OCTUBRE

GENER

05

Primer dia

04

12

Esplai (?)

11

19

Esplai (FLASPARTY)

26

Esplai (GAIA)

No Esplai

ABRIL
04

No Esplai

Esplai

11

No Esplai

18

Esplai (GAIA)

18

SORTIDA amb família
Xiroienca

25

Esplai

25

No Esplai

NOVEMBRE

FEBRER

MAIG

02

Esplai (?)

01

Esplai

02

Esplai (?)

09/10

1ra SORTIDA

08

Esplai (GAIA)

09

Esplai (GAIA)

16

Esplai

15

2na SORTIDA

16

XiBarri* / Esplai

23

Esplai

22

Esplai

23

XiBarri */ Esplai

30

Esplai (GAIA)

29

30

Esplai (GAIA)

Esplai

DESEMBRE

MARÇ

JUNY

07

Esplai (?)

07

Esplai

06

3ra SORTIDA

14

Festival de Nadal

14/15

TrocaJove i Trobada
d’Infants

13

Festival fi de curs

21

No Esplai

21

Esplai

20

No Esplai

28

No Esplai

28

Esplai (GAIA)

27

No Esplai

* Els dies que tenen un * són perquè encara hem de decidir amb la resta d’entitats de la Federació

quina és la data final de les activitats, sinó farem esplai. Els dies que tenen un (?) és perquè és pont i
consultarem més endavant a les famílies (hauríem de saber quants infants i joves vindrien per tal
de saber si som suficients per fer esplai).
Si no sabeu què és alguna activitat podeu preguntar als/les monitors/es del vostre grup.
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ELS GRUPS D’ENGUANY
GRUPS D’INFANTS
L’equip de monitors/es ens agradaria que fos secret i màgic (pel primer dia) pels infants. I per tant,
demanem DISCRECIÓ a l’hora d’explicar aquesta reunió. Normalment fem els grups d’infants
segons el nombre de places, afinititats i edats; per tal de facilitar les activitats i la pedagogia
d’aquestes.
ESQUITXETS

ESPURNES

LLAMPECS

TRONS

HURAKANS

GRUP DE JOVES

2013

2011 - 2012

2008 - 2009 - 2010

2006 - 2007

2005 - 2004

2003 - 2002

GRUP DE GAIA: PARES, MARES I TUTORS/ES
La hipòtesis de GAIA va ser formulada per James Lovelok i diu que el medi ambient de la Terra està
autoregulat. Tots els éssers vius, des dels animals, les plantes i fins els organismes més petits,
intervenen en aquest procés. És com si el nostre planeta funcionés com un gran ésser, la Terra és
viva. La vida és el catalitzador, l’ingredient màgic que fa de la Terra un planeta meravellós.
Així doncs, el conjunt de vosaltres (mares, pares, avis, àvies, tutors/es...) amb les vostres
característiques i identitats pròpies formeu un ésser d’un nivell superior, la GAIA de l’esplai Xiroia.
Objectius de Gaia:
-

Participar de la vida de l’esplai més activament. Donar suport als monitors/es en el que ens
proposin: Festival de Nadal, Carnestoltes, Sortida de pares, la Fira, Final de curs..

-

Acollir a les famílies noves: dubtes sobre les motxilles, els menjars a les sortides, motivació dels
infants...

-

Aconseguir una via de comunicació més directa entre les famílies i l’esplai, i diferent de
l’organitzativa.

-

Fer de GAIA una trobada per passar-ho molt bé.

-

Aconseguir una participació contínua del grup durant el curs.

Per fer-ho possible, hi ha algunes reunions programades durant el curs en les que TOTES LES
FAMÍLIES ESTEU CONVIDADES A PARTICIPAR-HI ACTIVAMENT, ja que són un
moment idoni de trobada amb els/les monitors/es per intercanviar experiències,
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inquietuds i així fer de l’esplai un espai educatiu molt més ric, ja que L’EDUCACIÓ DELS INFANTS ÉS
COSA DE TOTS/ES.
Al calendari del curs podreu veure-hi les dates programades per a les principals reunions de Gaia,
que seran alguns dissabtes al matí d’11h a 12h aprox. En cas de programar- ne més o de fer algun
canvi, sereu avisats/des prèviament.
EQUIP DE MONITORS/ES, COL·LABORADORS/ES I EXMONITORS/ES
L’equip de monitors/es treballem assambleàriament, i depenent de la situació, decidim per consens
o democràticament. A més, ens repartim les tasques mitjançants càrrecs i comissions. És per això,
que a l’hora de preguntar algun tema, o poder explicar el què sigui, preguem que:
- A nivell d’infants, dubtes i problemes
GRUP

sempre us dirigiu primer als/les MONITORS/ES DEL

- A nivell d’economia i beques: Sergi, Irina, Nuria, Sara DLC, Sara O, Judith i Tim.
- A nivell de documentació: Ana, Laia, Judith i Tim.
-

Càrrec de Gaia: Sergi, Juan, Sara O i Tim.

A més, comptem amb un gran grup de col·laboradors/es i exmonitors/es que participen activament
de la vida de l’esplai.

Comunicació amb l’equip:
ESQUITXETS

ESPURNES

LLAMPECS

Juan

688 892 740

Sara D.

693 362 446

Clara

657 262 100

Laura

680 527 874

Irina

655 253 249

Mar

688 819 068

Nuria

657 456 573

Jordi

606 842 158

Javi

601 226 667

Laia

658 068 822
TRONS

HURAKANS

GRUP DE JOVES

Judtih T.

651 321 832

Ana

625 750 854

Judit M.

679 313 439

Noe

667 285 030

Sara O.

625 752 474

Tim

606 362 187

Marc

665 620 278

Sergi

635 350 014
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El correu electrònic i la web:
Correu electrònic

esplaixiroia@gmail.com

Web

http://www.xiroia.cat

El correu i la web són dos elements importantíssims per facilitar-nos la comunicació amb vosaltres. És per
això que us demanem que els consulteu amb regularitat, i que els pugueu utilitzar per fer les vostres
consultes.

INSCRIPCIONS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Per a que l’infant pugui participar a les nostres activitats és necessari formalitzar la seva inscripció al centre
d’esplai. Per això caldrà presentar la següent documentació:

1.

Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant

2.

Fotocòpia del carnet d’identitat (D.N.I.) de l’infant. En cas que no en tingui, es pot presentar el del
pare/mare (No caducat)

3.

Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant

4.

Autorització de curs i fitxa de dades. Aquesta autorització es fa extensible a drets d’imatge i
transport, així com a totes les sortides i activitats extraordinàries del curs. En cas que el vostre fill/a
marxi sol a casa necessitarem que ho indiqueu a la mateixa autorització.

5.

En cas de que el vostre fill/a necessiti algun medicament també necessitarem una autorització (i el
medicament cada cop que l’hagi d’utilitzar)

Si us falta algun d’aquests documents podeu portar-los a l’esplai qualsevol Dissabte a partir de les 13:30h.
Per normativa interna, en cas que l’infant no assisteixi durant tres dies injustificadament, perdrà el dret a
plaça (amb un avís via correu). Hi ha força llista d’espera, i des de l’esplai volem donar oportunitats a tots els
infants de gaudir d’aquest.
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QUOTES I PAGAMENTS
Abans del 31/10/18

Abans del 31/01/19

Quota ordinària

60,00 €

50,00 €

Quota per germans/es*

60,00 €

45,00 €

*El descompte per germans/es serà per a tots els familiars, excepte en el cas de que sol·licitin
beca.
La part de quota corresponent al curs inclou el material que s’utilitza per a totes les activitats
del curs, l’assegurança i la major part de les sortides. És possible que en alguna sortida s’hagi de fer
alguna aportació extraordinària però serà puntualment i en correspondència amb la tipologia i
quantitat de sortides que programi cada grup. L’equip de monitors/es està format per
VOLUNTARIS/ES que en cap cas reben cap incentiu econòmic.
Enguany, el pagament NOMÉS ES PODRÀ REALITZAR VIA COMPTE CORRENT:
- Número de compte “La Caixa”: ES94 2100 3135 1922 0014 3420
Recordeu posar:

NOM I COGNOM DE L’INFANT_1/2_XIROIA
Exemple:

JUDITHTOLEDO_ 1_XIROIA

No tingueu cap dubte de venir a parlar amb nosaltres en el cas que tingueu alguna dificultat
econòmica (Sergi, Irina, Nuria, Sara DLC, Sara O, Judith i Tim)*. Sense dubte, preferim intentar
trobar una solució plegats a que els infants deixin de venir a l’esplai. Els infants NO podran participar
de les activitats de l’esplai en cas que no s’hagi realitzat els pagaments corresponents.

*

Els seus telèfons els teniu a l’apartat de comunicació amb l’equip (pàg. 8)
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BEQUES DE CURS
En cas de voler demanar beca, el funcionament dels pagaments és diferent:
El MCECC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians de Catalunya), atorga beques d’entre el 25% i el
75% de la quota de curs a aquelles famílies que ho necessitin i que compleixin els requisits que ells
estableixen.

Documentació necessària:
Per acreditar el nombre de persones que viuen amb l’infant (un d’aquests documents):
-

Certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat.

-

Comprovant del cens o padró (millor el Padró d’Unitat Familiar)

Per acreditar la renda total: (un d’aquests documents)
-

Declaració de renda de cada membres de la unitat familiar (Renda del 2018)

-

Fotocòpia del full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la unitat
familiar en edat activitat (majors de 18 anys).

-

Còpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI de la unitat familiar on viu el noi/a.

-

Informe social d’un professional de l’atenció social primària o especialitzada on s’especifiqui
la situació socioeconòmica.

-

Comprovant prestació de l’atur (document emès pel S.O.C.), per acreditar el cobrament, o
no cobrament, de subsidi i en el que consti l’import.

DATA LÍMIT per portar la documentació: Dilluns 04 de Novembre del 2019
El pagament, llavors, es farà DESPRÉS de la resolució de la beca, per tal de facilitar (i no haver de
tornar diners, etc). Preguem que la documentació es pugui dur amb temps per poder facilitar la
gestió de les beques.
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NOTES
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