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L’Esplai Xip - Xap està emmarcat dins del Projecte Educatiu del 

Centre i vol esdevenir una eina més d’educació, dins del temps de 

lleure.  

Tenint com a referent el projecte multilingüe del Col·legi, hem 

considerat oportú continuar treballant l’anglès en algunes de les 

activitats que realitzarem.   

OBJECTIUS PRINCIPALS: 

 Fomentar la pràctica d’activitats culturals, pedagògiques i 

lúdiques, de forma distesa i creativa, diferents a les que es 

fan durant el període escolar.  

 Fomentar la cooperació i la relació entre iguals. 

 Promoure la participació i el compromís en les activitats 

proposades.  

 Introduir l’anglès en l’espai de lleure.  

 Estimular la psicomotricitat, la creativitat i la imaginació. 

CENTRE D’INTERÈS I ACTIVITATS:  

Aquest any a l’espai ens visita un circ, el qual ens ho vol fer passar 

d’allò més bé, però de sobte es troben amb un gran problema que 

han de solucionar, els hi falta alguna part important de 

l’espectacle perquè sigui un circ complert. Per això ens demanen 

la nostra ajuda, ja que saben que amb la nostra creativitat, 

imaginació i cooperació ho aconseguirem. Així que als infants de 

l’Esplai xip-xap d’aquest any, se’ls gira molta feina per a poder 

resoldre el gran problema del circ i que així pugui sortir a fer el seu 

gran espectacle. 

Tenim pensades unes activitats creatives, grupals, cooperatives, 

d’experimentació... i sobretot que els hi aporti molta diversió al 

costat d’altres infants. Volem que gaudeixin al màxim d’aquests 

dies d’esplai a la vegada que aprenguin també uns valors. 

 

 

  

 

4 SETMANES 
del 22 de juny al 

17 de juliol 

5 SETMANES 
del 22 de juny  al 

24 de juliol 

6 SETMANES 
del 22 de juny  al 

31 de juliol 

145€ 181€ 217€ 

 

Del dilluns 22 de juny al  

divendres 31 de  juliol 

Horari: de 9:00h a 13:00h 

(A partir de les 7:45h hi haurà servei gratuït d’acollida) 

gratuït) 

L’Esplai  es dura a terme sota les més  

estrictes normes de prevenció i higiene 

per tal d’evitar el contagi i protegir la salut 

de tota la comunitat educativa. L’Esplai 

també seguirà els criteris generals per a 

l’organització de les activitats de lleure 

educatiu, marcats per la Generalitat de 

Catalunya. 


