
 

L’Esplai Pica Pins d’Aiguafreda i Sant 

Martí de Centelles torna a engegar 

un dissabte cada 15 dies amb la idea 

de promoure la protecció i 

l’educació dels nens i nenes dels 

nostres pobles en el temps lliure, 

mitjançant activitats lúdiques com a 

eines educatives, de participació, de 

col·laboració i desenvolupament 

dels valors humans de les persones. 

 

QUI POT VENIR A L’ESPLAI? 

Tots els nens i nenes a partir de P4 i si 

estàs 6è apunta’t al grup de joves. 

 

UBICACIÓ: 

C/ Major, 18 (baixos de “La Caixa”) 

08591 - Aiguafreda 

 

NOU HORARI!! 

De 2/4 de 11 a 13 del matí.  

 

QUAN COMENCEM? 

L’Esplai obre les seves portes el 

dissabte 10 d’octubre de 2020 a la 

Plaça Major a les 11h, amb un joc de 

pistes familiar on caldrà portar el 

mòbil per escanejar QR. 

  

INSCRIPCIONS: 

A partir del 10 d’octubre a l’activitat 

d’inauguració o tots els dissabtes. 
 

 Cal portar:  

□ Full d’autorització  

□ Full de declaració responsable 

□ Fotocòpia de la targeta 

sanitària del nen/a, si és nou 

soci. 

 

*inclou: Assegurança, activitats i 

material necessari. No s’inclouen les 

colònies ni sortides d’un dia, tot i que 

en aquestes activitats als socis se’ls fa 

un descompte. 

 

COLÒNIES: 

Amb l’equip de monitors estem 

valorant l’opció de fer colònies, si la 

situació ens ho permet, així que us 

anirem informant a les nostres xarxes 

socials. 

PREU per nen/a* 

 

únic 

pagament 

anual 

Nens/es 

socis 

a l’Esplai 

1 40€ 

2 o 

més de 2 
25€ 

 
 

 

DIES D’ESPLAI: 

OCTUBRE: 10 i 17 

NOVEMBRE: 7 i 21  

DESEMBRE: 12 i 19 

GENER: 9 i 23 

FEBRER: 6 i 20 

MARÇ: 6 i 20 

ABRIL: 10 i 24 

MAIG: 9 i 22 

 

MESURES COVID 

Per poder garantir les mesures de 

seguretat i higiene ha calgut canviar 

l’horari als matins, per tal d’evitar 

l’estona de berenar que fèiem i 

aprofitant millor les hores més càlides 

del dia, ja que es prioritzaran les 

activitats a l’aire lliure. Hi hauran 

rentats de mans freqüents, l’ús de 

mascareta obligatòria per a majors de 

6 anys, grups estables reduïts amb els 

mateixos monitors responsables, 

vetllant per la distancia mínima de 

1,5m i amb una neteja i desinfecció 

del material utilitzat.  
 

 

Per qualsevol dubte 

esplaipicapins@gmail.com 



 

   QUÈ FAREM? 

 

 Activitats de treball creatiu: 

tallers d’expressió plàstica, tallers 

de cuina... 

 Activitats lúdiques:  

jocs, celebració de festes, 

celebració del dia dels drets dels 

infants, festa esplai… 

 Activitats a la natura:  

excursions, colònies, rutes en bici, 

bosc vertical… 

 Activitats culturals:  

cinema, teatre, museus… 

 

 

  

Amb la col·laboració de 

           

 

  

 
 

 

 

 

Esplai Pica Pins 
 

Activitats de dissabtes: 

C/ Major, 18 (bxs) 

08591 – Aiguafreda 
 

 

Correu electrònic: 

esplaipicapins@gmail.com 
 

Xarxes socials: 

  
@esplaipicapins 

 

L’Esplai Pica Pins és una entitat 

adherida a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURS 2020-202 1 

 

Pinta’m! 


