ACTIVITATS I
SERVEIS

QUI SOM?

dur endavant tota aquesta
tasca educativa. Aquest,
supervisat pel Departament
d’Educació Social i Psicopedagogia de l’Institut de Formació Ramon Serra - Escola

Actualment els esplais federats al GDEM (Grups d’Esplai de

de l’Esplai (que porta més de

Malorca) són els següents:

30 anys formant educadors
en el lleure) duu endavant

- C.E. L’ENCARNACIÓ

- GRUP INFANTIL I JUVENIL

- LLUNA NOVA

l’eleboració dels diferents

- C.E. ES TURÓ

NÀUFRAGA

- ES BURRATATXO

projectes, que juntament

- C.E. EL CERCLE

- C.E. ES VOLTOR

- UTOPIA-JOVENT

amb institucions públiques,

- C.E. CRIST REI

- XIROI

- LA SOLEDAT

escoles, empreses privades

- C.E. JOVENT

- JOVES SOLIDARIS

- MIJAC SON ESPANYOLET

i tot tipus d’entitats, es des-

- C.E. TERRANOSTRA

- ES MOLÍ

- C.E. S’ESTORNELL

- BINITRUI

- C.E. SA VILETA

- ES CAMPET

- C.E. ES BUROT

- ES DIMONIET

envoluparan durant les cam-

PRESENTACIÓ

panyes d’estiu i hivern.
Per així continuar constituint-

La Fundació Esplai de les Illes

cioeducativa s’inspiren en

nos en l’entitat de referència

- C.E. JARDÍ MÀGIC

vol ser una entitat de referèn-

l’ideari i el Projecte Educatiu

en l’ambit del temps lliure a

- C.E. LLOSETA

cia a les Illes Balears, amb

de la Fundació.

les Illes Balears.

- C.E. BULLA

projecció nacional i interna-

En el Projecte Educatiu-Ideari

- C.E. S’ESQUELLA

cional, amb una significativa

de la Fundació Esplai de les

- C.E. ELS AMICS

incidència educativa i social

Illes, la persona és una fina-

- C.E. ES REBROT

fruit de la seva intervenció

litat en si mateixa.

- C.E. SA CALATRAVA

en aquests àmbits. Tant la

El Departament d’Activitats i

- C.E. ES TIÓ

formulació de la seva reflexió

Serveis de la Fundació Es-

com la seva intervenció so-

plai de les Illes és l’eina per
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ACTIVITATS
EDUCATIVES

COM HI PUC
FORMAR PART?

CULTURA POPULAR DE MALLORCA
Horari de l’activitat:

Activitat dirigida a:

Activitat de tres hores

Infantil o Primaria

Hi ha moltes maneres de formar part:
Si tens interès en crear un espai a la teva barriada o poble estarem encantats d’ajudar-te amb la informació de tot el que necessites i de donar-te tot el suport que puguem.

- Entrada a les 10:00

Si ja pertanys a un club d’esplai només has de venir a parlar

- Sortida a les 13:00

amb nosaltres per informar-te dels requisists per que et puguem donar d’alta.

Activitat d’un dia

Si vols unir-te a un club d’espali que ja existeixi però no en co-

- Entrada a les 10:00

neixes cap, nosaltres et trobarem el que estigui més a prop i etposarm en contacte amb el seu

- Sortida a les 17:00

director/a, a part tens un fabulós mapa a la part del darrera del tríptic que et serà de gran utilitat.
Si vols qualsevol altra informació no dubtis a telefonar-nos o a passar personalment per les
nostres oficines:

Breu explicació de l’activitat:
La història dels nostres dimonis, conèixer el siurells, i moltes coses més.

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org
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GDEM (Grups d’Esplai de Mallorca)

Horari:

C/ Seminari 4, 2n pis 07001 Palma

- dll, dx i dv de 9h a 14h

Tel: 605.26.40.29

- dm i dj de 9h a 14h i de 16h a 20h

Fax: 971.72.60.18
E-mail: gdem@fundacioesplai.org
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ESPLAIS?
QUÈ ÉS AIXÒ?

ASTRONOMIA

Els esplais són associacions
de voluntaris que, sense ànim
de lucre, dediquen bona part
del seu temps lliure a realitzar activitats per a infants i

determinada.

generalment els dissabtes i te-

tades a les diferents edats

nen com a objectiu, a part del

dels participants i són molt

merament lúdic, ajudar als in-

variades: excursions, tallers,

fants i joves a prendre una pos-

ginkanes, acampades, festes,

tura crítica de cara a la nostra

jocs, teatre, danses, cançons,

societat, formar persones lliu-

festivals... i tot el que us pu-

res, que no es deixin manipular

gueu imaginar!

Les activitats que es desenvolupen als esplais estan adap58 · Voluntariat
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l’activitat:

- Entrada a les 18:00

- Observatori de

- Sortida a les 23:00

Activitat dirigida a:

Aquestes activitats es ralitzen

sum despersonalitzada.

Horari de l’activitat:

Binicanella

joves a un poble o barriada

per la nostra societat de con-

Casal de realització de

Darrer cicle d’Infantil (5
anys), Primaria o ESO

Breu explicació de l’activitat:
Un dels objectius d’aquesta activitat és la de conèixer les
constel·lacions i aprendre a mirar els estels.

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org
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VOLUNTARIAT

social on intervenim, sinó que
evoca aspectes qualitatius de
molta profunditat. Tenim tota
una càrrega de valors que
van més enllà de considerar
el temps lliure com un espai
social d’intervenció.
Les nostres senyes d’identitat

CIRCUIT D’AVENTURA
Horari de l’activitat:

Activitat dirigida a:

Activitat de tres hores

Infantil, Primaria o ESO

venen determinades per les
tres opcions fonamentals que
emmarquen, defineixen i impulsen el nostre projecte edu-

- Entrada a les 10:00

catiu. Aquestes opcions: la

- Sortida a les 13:00

educativa, la social y la opció
de fe, mantenen amb força la

Activitat d’un dia

QUÈ ÉS EL GDEM

- Entrada a les 10:00

d’acord amb els nous rpetes

- Sortida a les 17:00

Breu explicació de l’activitat:
El circuit d’aventura ens farà gaudir de tot un món de sensacions; diversió... Dins d’un circuit de tirolinas, ponts de
mico, ponts penjats...

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org
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seva vigència iestan definides

Grups d’Esplai de Mallorca és

i l’impuls en el conjunt de la

de l’eslai d’avui. Tot el nos-

una federació de grups sense

nostra associació de viure

tre projecte conté les inten-

ànim de lucre, annexionada al

l’esplai des d’una òptica dis-

cionalitats, les orientacions

Bisbat de Mallorca, que tre-

tinta al simple consum en

metodològiques, les activi-

balla en l’educació lúdica al

temps d’oci o d’entreteniment

tats, els recursos i el sistema

temps lliure dels infants i joves

al temps lliure.

d’avalucació deteminats pel

de Mallorca.

Ben al contrari, per a nosal-

la consistència de les tres op-

Des que el 8 de gener de

tres, l’esplai, el temps lliure,

cions que esdevenen una ma-

1978 es constituí la federa-

suggereix noves idees i con-

nera de ser i de fer de tots els

ció ha existit la preocupació

ceptes i no és tan sols l’espali

que fromen part de l’esplai.
Voluntariat · 57

2/9/08 12:53:44

FOCUSING V. Assertivitat i crític intern

FPP

Codi:17.19

Hores: 12

DATES

Dissabte 14 i diumenge 15 de març de 2009.

HORARI

Dissabte de les 10.00h a les 14.00h i de les 16.00h a les 20.00h i diumenge
de les 10.00h a les 14.00h.

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

85 €

PROFESSORAT

Olga Castanyer Mayer-Spiess

CUINA AL FORN DE LLENYA

Olga Castanyer Mayer-Spiess, Psicòloga clínica, ha treballat com a psicòloga clínica a Espanya i Alemanya, dirigeix el gabinet psicopedagògic SIJÉ,

Horari de l’activitat:

Activitat dirigida a:

és directora de la col.lecció Serendipity de l’editorial Desclée, especialista

Activitat de tres hores

Infantil, Primaria o ESO

en assertivitat i autoestima, és Member Professional Associate del The Fo-

- Entrada a les 10:00

cusing Institute of New York, autora dels llibres: Yo no valgo menos (2008),

- Sortida a les 13:00

La asertividad: expresión de una sana autoestima (1996, 27ª ed.) i coautora,

INTENCIONS

de ¿Por qué no logro ser asertivo? (2000, 5ª ed.).

Activitat d’un dia

Aprendre a ser més assertius mitjançant el focusing.

- Entrada a les 10:00

Treballar els missatges inherents al crític intern.

- Sortida a les 17:00

Practicar focusing i assertivitat.
NOTA

És imprescindible haver realitzat el Focusing I.
Cal dur roba còmoda i sabates esportives.

Breu explicació de l’activitat:
La cuina tradicional mallorquina amb forn de llenya (pa,
coques, crespells i panallets, segons la temporada).

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org
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FOCUSING III. Aprendre a guiar en focusing

FPP

Codi:17.18

Hores: 12

DATES

Divendres 6 i dissabte 7 de febrer de 2009.

HORARI

Divendres de les 17.30h a les 21.00h i dissabte de les 09.30h a 13.30h i de
15.30 a 19.30h.

RECICLATGE

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

85 €

PROFESSORAT

Tomeu Barceló
Tomeu Barceló, filòsof, professor de dinàmica de grups i director de l’Institut

Horari de l’activitat:

Activitat dirigida a:

de Formació Ramon Serra, Certified Focusing Professional-Trainer de Fo-

Activitat de tres hores

Infantil, Primaria o ESO

cusing i Certifying Coordinator pel The Focusing Institute of New York, Coordinador Nacional del Instituto Español de Focusing.

- Entrada a les 10:00
INTENCIONS

- Sortida a les 13:00

Aquest curs va dirigit a alumnes que ja hagin ralitzat algun curs focusing. En
acabar es pot sol·licitar el reconeixement de “Focuser in training”.

NOTA

Activitat d’un dia

Cal dur roba còmoda i sabates esportives.

- Entrada a les 10:00
- Sortida a les 17:00

Breu explicació de l’activitat:
Fer joguines amb deixalles, el joc de la separació de residus... Tot és possible al món del reciclatge!

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org
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FOCUSING II. La pràctica dels sis passos i l’autofocusing

FPP

Codi:17.17

Hores: 12

DATES

Divendres 7 i dissabte 8 de novembre de 2008.

HORARI

Divendres de les 17.30h a les 20.30h i dissabte de les 09.30h a 13.30h i de
15.30 a 19.30h.

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

85 €

PROFESSORAT

Tomeu Barceló

EL CAMP MALLORQUÍ

Tomeu Barceló, filòsof, professor de dinàmica de grups i director de l’Institut

INTENCIONS

de Formació Ramon Serra, Certified Focusing Professional-Trainer de Fo-

Horari de l’activitat:

Activitat dirigida a:

cusing i Certifying Coordinator pel The Focusing Institute of New York, Coor-

Activitat de tres hores

Infantil o Primaria

dinador Nacional del Instituto Español de Focusing.

- Entrada a les 10:00

Aquest curs va dirigit a alumnes que ja hagin ralitzat algun curs focusing. En

- Sortida a les 13:00

acabar es pot sol·licitar el reconeixement de “Focuser in training”.
NOTA

És imprescindible haver realitzat el Focusing I.
Cal dur roba còmoda i sabates esportives.

Breu explicació de l’activitat:
El camp mallorquí vol ser una activitat educativa de descoberta i vivencial d’una feina i una forma de vida cada
vegada més desconeguda.

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org
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FOCUSING I. Aprendre a escoltar el propi cos

FPP

Codi:17.16

DATES

Dimarts 10, 17, 24 de febrer i 3 de març de 2009

HORARI

Cada dia de les 17.00h a les 20.00h.

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

85 €

PROFESSORAT

Tomeu Barceló

RAMON LLULL 1274

Hores: 12

Tomeu Barceló, filòsof, professor de dinàmica de grups i director de l’Institut
de Formació Ramon Serra, Certified Focusing Professional-Trainer de Fo-

Horari de l’activitat:

Activitat dirigida a:

De dilluns a divendres de

Primaria, ESO o Batxillerat

cusing i Certifying Coordinator pel The Focusing Institute of New York, Coordinador Nacional del Instituto Español de Focusing.

10:00h a 13:00h.

Ferran Juan
Mestre i membre del Grup Espanyol de Focusing. És Certified Focusing
Professional-Trainer per l’Institut de Focusing de Nova York, membre del
Instituto Español de Focusing.
INTENCIONS

Breu explicació de l’activitat:

Iniciació al focusing, tècnica que va crear el psicòleg humanista Eugene
Gendlin que ens serveix per conèixer-nos millor. Ajuda a atendre i focalitzar

Consisteix en posar a l’abast de la comunitat educativa un
programa didàctic basat en la figura de Ramon Llull i en els

les sensacions del nostre cos i el seu significat propi.
NOTA

Cal dur roba còmoda.

vestigis del seu pas pel Puig de Randa, l’any 1274. Tres
activitats correlatives conformaran les visites de tres hores de durada.

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org
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MINICOLÒNIES
FOCUSING I. Aprendre a escoltar el propi cos

M/d

FPP

Codi:1.475.1

Hores: 12

DATES

Divendres 24 i dissabte 25 d’octubre de 2008

HORARI

Divendres de 17.30h a 20.30h i dissabte de 09.30h a 13.30h i de 15.30h a
19.30h.

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

85 €

PROFESSORAT

Ferran Juan

HA. DE MALLORCA

Mestre i membre del Grup Espanyol de Focusing. És Certified Focusing

INTENCIONS

NOTA

Professional-Trainer per l’Institut de Focusing de Nova York, membre del

Horari de l’activitat:

Activitat dirigida a:

Instituto Español de Focusing.

- Entrada a les 10:00h del

Infantil o Primaria

Iniciació al focusing, tècnica que va crear el psicòleg humanista Eugene

primer dia

Gendlin que ens serveix per conèixer-nos millor. Ajuda a atendre i focalitzar

- Sortida a les 16:00h del

les sensacions del nostre cos i el seu significat propi.

segon dia

Cal dur roba còmoda.
Duració de l’activitat:
Dos dies

Observacions:
Possibilitat de realitzar la minicolònia amb un paquet de
tres activitats educatives a triar sempre depenent del grup
d’edat i casal de colònies on es realitzi la minicolònia.

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org
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coherent i perdurable.
- Ens proposa crear llocs interns clars i protegits que amplien l’espai vital, que ens permeten descansar inclós front el
fracàs, i a mantenir la distància
adequada amb els problemes

UN VIATGE D’AVENTURA
Activitat dirigida a:
Primaria
Horari de l’activitat:
- Entrada a les 10:00h del

Duració de l’activitat:

primer dia

Dos dies

- Sortida a les 16:00h del
segon dia

Observacions:
Possibilitat de realitzar la minicolònia amb un paquet de
tres activitats educatives a triar sempre depenent del grup
d’edat i casal de colònies on es realitzi la minicolònia.

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org
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per entredre’ls i manejar-los
menem felt-sense (sensació

alguna cosa real, i no quan

molt millor.

sentida). Aquesta sensació al

es raona solament d’una

Focusing és, per tant, un pro-

principi es subtil i difusa, poc

forma cognitiva.

cés de presa de consciència

clara, però si centrem l’atenció

Focusing ensenya com fer-ho i

i de sanació emocional que

es manifesta generalment en

a més:

treballa amb l’experiència

la zona de la gargamella, el

- Ens posa en contacte amb

corporalment sentida. I es pot

pit, l’estómac i l’abdomen. Es

el nostre coneixement interior:

aprendre fàcilment!

presenta com “alguna cosa”, o

ningú millor que un mateix sap

com una imatge, posseeix qua-

en realitat el que necessita.

litats emocionals que al ser ac-

- Ens permet crear una rela-

ceptades i reconegudes poden

ció de comunicació i confiança

canviar positivament.

amb el cos per poder sentir la

En realitat, saber el perquè de

sapiència interna mitjançant la

les coses, encara que sigui

consciència corporal.

molt tangible, no canvia res,

- Ens ajuda a conèixer i accep-

sols es produeix un canvi

tar la realitat del nostre moment

vertader quan una decisió, o

experiencial, dels nostres punts

un desig de passar a l’acció

dèbils i els forts i, des d’allà,

es sent corporalment com

aconseguir el canvi vertader,
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FORMACIÓ
EN FOCUSING

processos terapèutics. Aquest

i ens permet manejar millor allò

mètode corporal va ser desen-

que ens preocupa o s’ interposa

volupat a partir dels anys 60.

en el nostre camí.

El doctor Gendlin va descobrir,

El cos registra emocions i sen-

després d’investigar cents de

sacions per les que creuem.

gravacions de sessions tera-

Per mitjà del procés experien-

pèutiques, que les persones

cial de l’enfocament corporal

que es posaven en contacte

que anomenem focusing és

amb la consciència corporal,

possible reconèixer primer i lla-

QUÈ ÉS FOCUSING?

amb les seves sensacions

vors canviar la manera en que

Focusing constitueix una de

corporals, concloïen amb èxit

les més importants aportacions

la seva teràpia. Llavors Gen-

filosòfiques del filòsof expe-

dlin es va abocar a la manera

riencial i psicoterapeuta Eu-

d’ensenyar aquest poderós re-

gene Gendlin, nascut a Viena

curs emocional al que va ano-

1926 i establert a Estats Units,

menar Focusing.

col·laborador durant una dot-

Focusing é s u n p r o c é s

zena d’anys de Carl Rogers i

d’autoconsciència i cura-

investigador incansable dels

ció emocional corporal-

ens enfrontem als distints pro-

ment orientat. És el procés

blemes de la nostra vida.

“d’enfocar”, de trobar aquella

Amb el focusing podem oferir

“sensació sentida” que tots te-

atenció al nostre cos, d’una

nim en el nostre cos que sap

manera amable, amb accep-

moltes coses de nosaltres i del

tació. Així estem en contacte

que ens passa enfront una si-

amb emocions, sentiments i

tuació, una relació personal,

sensacions des d’una sensació

una decisió que hem d’adoptar

corporalment sentida que ano-
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L’ILLA DEL TRESOR
Horari de l’activitat:

Activitat dirigida a:

- Entrada a les 10:00h del

Infantil o Primaria

primer dia
- Sortida a les 16:00h del
segon dia

Duració de l’activitat:
Dos dies

Observacions:
Possibilitat de realitzar la minicolònia amb un paquet de
tres activitats educatives a triar sempre depenent del grup
d’edat i casal de colònies on es realitzi la minicolònia.

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org
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ESCOLA DE PARES I MARES: Educar en positiu

Codi: 17.21.1

DATES

Divendres 8 de maig de 2009

HORARI

De 17:30h a 21:30h.

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

5€

PROFESSORAT

Professorat del Departament d’Animació i Expressió

INTENCIONS

- Aprendre eines per millorar la comunicació amb els fills i filles.

SALVEM LA TERRA

Hores: 4

- Conèixer estratègies per a prevenir i solucionar els conflcites amb els nostres fills i filles des de la intel.ligència emocional.

Horari de l’activitat:

Activitat dirigida a:

- Entrada a les 10:00h del

Infantil o Primaria

primer dia
- Sortida a les 16:00h del
segon dia

Duració de l’activitat:
Dos dies

ESCOLA DE PARES I MARES: Educar en positiu

Codi: 17.21.2

DATES

Divendres 15 de maig de 2009

HORARI

De 17:30h a 21:30h.

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

5€

PROFESSORAT

Professorat del Departament d’Animació i Expressió

INTENCIONS

- Aprendre eines per millorar la comunicació amb els fills i filles.

Hores: 4

- Conèixer estratègies per a prevenir i solucionar els conflcites amb els nosObservacions:

tres fills i filles des de la intel.ligència emocional.

Possibilitat de realitzar la minicolònia amb un paquet de
tres activitats educatives a triar sempre depenent del grup
d’edat i casal de colònies on es realitzi la minicolònia.

Per a més informació, via telèfon a la Fundació Esplai de
les Illes o a la plana web:
www.fundacioesplai.org

12 · Activitats i serveis

Catalogo de infografia.indd Pliego 12 de 30 - Páginas (12, 49)

Formació · 49

2/9/08 12:53:48

JUGUEM A LA PISCINA

FPP

Codi: 13.26

DATES

Dissabte 14 i diumenge 15 de març de 2009

HORARI

Dissabte de 9:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

Hores: 12

Diumenge de 09:30h a 13:30h.

VIATGES
D’ESTUDIS I
SORTIDES A LA
NEU.
CRÈDITS DE
SÍNTESI

didàctica i pedgògica, però sen-

Per a més informació demaneu

se oblidar el vessant lúdic que

les fitxes de les diferents activi-

han de tenir totes les activitats

tats ofertades, via telèfon a la

de temps lliure.

Fundació Esplai de les Illes o a la

Dintre l’oferta de viatges d’estudis

web: www.fundacioesplai.org

LLOC

Piscina Municipal de Porreres

PREU

85 €

des a Mallorca, Menorca, Ei-

PROFESSORAT

Professorat col·laborador

vissa i Catalunya.

INTENCIONS

Volem jugar i fomentar la creativitat mitjançant jocs que s’hagin de fer a la
piscina, per així donar una nova dimensió a les estones que utilitzem aquest

Viatges d’estudis a Mallorca

espai a les nostres colònies.

i crèdits de síntesi o Viatges

es poden desenvolupar esta-

d’estudis a Catalunya - ambGIMCANES INNOVADORES

FPP

Codi: 13.24

Hores: 8

dues activitats amb servei de
monitoratge.

DATES

Dissabte 30 de maig de 2009

HORARI

De 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

La realització d’aquest projecte

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

neix de la necessitat d’oferir una

PREU

70 €

alternativa als viatges d’estudis

PROFESSORAT

Professorat del Departament d’Animació i Expressió

dels centres educatius.

INTENCIONS

- Conèixer i practicar diferents maneres de realitzar gimcanes amb joves

Les activitats tindran com a fi-

Servei de monitoratge:

i infants, innovant les tradicionals proves i jocs.

nalitat l’aprofitament dels viat-

Us oferim la possibilitat de con-

- Adaptar les gimcanes segons criteris d’edat.

ges d’estudis com a un temps

tractar un servei de monitors

- Fomentar la creativitat.

lliure lúdic i educatiu, per tal

acompanyants per les vostres

d’oferir qualque cosa més que

estades de viatges d’estudis.

un viatge turístic.

Aquest servei està format per

Per aquest motiu es dóna una

monitors de temps lliure degu-

importància principal a l’opció

dament titulats i formats.
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DIADES
EN FAMÍLIA
I TURISME
FAMILIAR

TIME OUT

FPP

Codi: 14.12

Hores: 8

L’activitat “Diades en familia” es presenta com una activitat del
tipus lúdic per als infants i joves i com una alternativa i eina educa-

DATES

Dissabte 23 de maig de 2009

tiva pel temps lliure pels pares i mares. Organitzades per fomentar

HORARI

De 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

les relacions familiars, ofereixen l’oportunitat a pares i mares de

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

compartir un dia amb els seus fills i filles realitzant activitats educa-

PREU

70 €

tives de caire lúdic i esportiu: jocs i d’altres dinàmiques conjuntes

PROFESSORAT

Professorat del Departament d’Educació Social

pares, mares i fills.

INTENCIONS

- Aprofundir en la comprensió dels problemes de conducta.
- Conèixer mètodes i principis bàsics que ajudin per a millorar el clima a

Casal de realització:

Horari de l’activiat:

l’esplai i potenciar el desenvolupament de conductes adequades.

Binicanella

De 10:00h a 16:00h.

- Conèixer estratègies d’intervenció per a modificar conductes als infants.

Activitat dirigida a:

Duració de les diades:

Famílies amb fills

Un dia

TURISME FAMILIAR
Turisme familiar ofereix la pos-

tota Mallorca seran realitzats

present els períodes de vacan-

sibilitat de realitzar unes vacan-

a instal·lacions de Catalunya,

ces dels infants.

ces diferents, unes vacances ha

combinant activitats d’aventura,

Per a més informació demaneu

on podeu conèixer altres famí-

ginkanes, vetllades... Més un

les fitxes de les diferents acti-

lies i també podreu gaudir amb

format de sortides a esquiar.

vitats ofertades, via telèfon a la

els vostra grup d’amics ò els

Les dates de les activitats que

Fundació Esplai de les Illes o a la

companys d’escola dels vostres

oferim al programa de turisme

web: www.fundacioesplai.org

fills/es. Els viatges programats

familiar, sempre intentant cobrir

especialment per a famílies de

les necessitats familiars tenint
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URGÈNCIES SANITÀRIES I PRIMERES CURES

FPP

Codi: 15.8

Hores: 8

DATES

Dissabte 20 de juny de 2009

HORARI

De 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

LLOC

Binicanella

PREU

75 €

PROFESSORAT

Professorat del Departament d’Educació per la Salut

INTENCIONS

Aquest curs capacita als alumnes a intervenir en els primers minuts en que
un infant té una alteració en el seu estat de salut i a aplicar tècniques de
reanimació cardio-pulmonar específiques.

Formació · 47
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TALLERISTES

ESTRATÈGIES PER A MONITORS DE 9 A 12 ANYS

M/d

FPP

Codi:1.484.1

Hores: 12
Aquest servei de talleristes

rents activitats per infants i jo-

DATES

Dissabte 6 i diumenge 7 de juny de 2009

vol realitzar una tasca educa-

ves, així com per la gent gran,

HORARI

Dissabte de 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

tiva dins del camp del lleure

per això us oferim un ample

Diumenge de 09:30h a 13:30h.

i al mateix temps cobreix una

ventall d’activitats per que les

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

mancança de molts de barris

pugueu realitzar a les vostres

PREU

85 €

dins la ciutat de Palma de

associacions.

PROFESSORAT

Catalina Escandell

Mallorca i la resta de l’illa de

Llicenciada en pedagogia i propfessora del departament de Psicopedagogia

Mallorca.

de l’Institut de Formació Ramon Serra.

INTENCIONS

Per a més informació demaneu les fitxes de les diferents

Lluïsa López

El projecte vol donar cobertura a

activitats i temàtiques oferta-

Mestre i propfessora del departament de Psicopedagogia de l’Institut de For-

les necessitats dels infants i joves,

des, via telèfon a la Fundació

mació Ramon Serra.

així com les necessitats detecta-

Esplai de les Illes o a la plana

Maria Alorda

des per les AAVV, CMSS, Enti-

web: www.fundacioesplai.org

Professora i cap del departament de de Psicopedagogia de l’Institut de For-

tats que treballen amb col·lectius

mació Ramon Serra.

d’immigrants, AMIPA...

Partint de la psicologia evolutiva i al pedagogia del joc volem adquirir recursos i fomentar la creativitat a l’hora de programar i executar activitats amb

Una de les necessitats detec-

els infants de 9 a 12 anys.

tades és la mancança de dife-
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CASAL
DE COLONIES

CAMISETES PERSONALITZADES

BINICANELLA

FPP

Codi: 13.23

DATES

Dissabte 23 de maig de 2009

HORARI

De 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

Edificació rural situada a la finca de Binicanella, amb una exten-

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

sió de 62.000 m, amb camps de secà amb ametllers, garrovers

PREU

70 €

i una petita zona amb pinar. Gaudeix d’un entorn completament

PROFESSORAT

Francesc Rosselló

Carretera de Santa Maria km 2,5
07110 (Bunyola)

Hores: 8

Dissenyador i professor de l’IFRS-EE del Departament d’Animació i

rural a només 15 minuts de Palma.

Expressió.

SERVEIS DEL CASAL

INTENCIONS

Els alumnes han de portar una camiseta blanca i pedaços blancs per poder
decorar i portar-se a casa.

- Calefacció

- Hivernacle

- Habitacions amb lliteres:

- Piscina

- Aigua calenta

1 de 6 places

- Forn de llenya

- Esplanades

3 de 8 places

- Zona d’aventura

- Capella

1 de 10 places

- Zona esportiva

1 de 12 places

- Observatori

1 de 16 places
1 de 32 places

Capacitat màxima: 100
Capacitat mínima: 20

- 2 sales d’activitats i reunions

JOC D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL

M/d FPP

Codi: 14.13

Hores: 8

PER A JOVES (13 a 18 anys)
DATES

Dissabte 13 de juny de 2009

HORARI

De 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

LLOC

Binicanella

PREU

85 €

PROFESSORAT

Teresa Ramos Díaz

- Menjador amb pensió completa

Educadora social (col. 0900) i sexòloga. Membre del Departament d’educació
social de l’IFRS – EE. Treballa com a formadora a l’àmbit de l’educació
sexual a direrents col·lectius (infància, juventut, discapcitat...), prevenció de
violència de gènere, i com a terapeuta sexual.
INTENCIONS

Amb aquest curs el que es preten es poder tenir un parell d’eines i pràctiques pedagògiques per possar en pràctica l’educació afectiva sexual a la
infància, conèixer conceptes claus sobre aquest tema, i dur-nos una bossa
plena d’idees per fer feina.
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CONÈIXER SA DRAGONERA

M/d

FPP

Codi: 1.483.1

Hores: 20

A PEU

DATES

Dissabte 6 i diumenge 7 de juny de 2009

HORARI

De les 10:00h del dissabte a les 17:00h del diumenge.

LLOC

Sant Elm (quedant a dormir a sa Dragonera)

PREU

90 €

PROFESSORAT

Raül Carbonell

INTENCIONS

Tendreu l’oportunitat de conèixer en profunditat l’illa, quedant a dormir i po-

Avec de Son Pou

Durada aprox.: 2’5h.

Dificultat: Fàcil

Penya de l’Honor

Durada aprox.: 2h.

Dificultat: Fàcil

Bunyola - Orient

Durada aprox.: 5h.

Dificultat: Mitja

AMB BICICLETA

der gaudir de la tranquil·litat, de les llegendes, la història i els paratges.
NOTA

RUTES

El màxim de participants són 10. Cal dur gorra, calçat per anar d’excursió,
sac de dormir, protector solar, una motxilla petita, banyadors, tovallola i

Comuna de Bunyola

BUNYOLA

Coll se Soller
Penya de l’Honor
Camí del Raiguer

repel·lent de moscards.

POSSIBILITAT DE REALITZAR:
OBSERVAR, DESCOBRIR, GAUDIR DE LA NATURA

FPP

Codi: 16.9

Hores: 20
Activitats educatives:

Minicolonies:

DATES

Divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 d’abril de 2009

- Astronomia

- L’Illa del tresor

HORARI

Divendres de 19:00h a les 00:00h.

- Circuit d’aventura

- Salvem la terra

Dissabte de 08:00h a 20:00h.

- Cuina amb forn de llenya

- Història de Mallorca

Diumenge de 09:30h a 13:30h.

- Reciclatge

- Un viatge d’aventura

LLOC

Binicanella

- Cultura popular

PREU

100 €

- El camp mallorquí

PROFESSORAT

Professorat del Departament d’Educació Mediambiental

INTENCIONS

- Adquirir les técniques i coneixements bàsics i necessaris per poder observar i descobrir la natura.
- Facilitar pautes de treball científic.
- Processar les dades recollides i saber utilitzar-les.
- Gaudir dels coneixements de la Natura.

44 · Formació

Catalogo de infografia.indd Pliego 17 de 30 - Páginas (44, 17)

Activitats i serveis · 17

2/9/08 12:53:51

CASAL
DE COLONIES

PRIMERS AUXILIS PER A INFANTS

S’OLIVARET

M/d

FPP

Codi: 1.477.1

Hores: 8

DATES

Dissabte 31 de gener de 2009

HORARI

De 9:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

Situat al costat d’una zona boscosa amb pinar i alzines, S’Olivaret

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

és una finca amb arbres de secà; ametllers, figueres i garrovers.

PREU

70 €

Situat al Raiguer, a només 2,5 km d’Alaró, S’Olivaret té una ex-

PROFESSORAT

Professorat del Departament d’Educació per la Salut

tensió de 62.000 m.

INTENCIONS

L’adquisició de coneixements i habilitats de primers auxilis necessaris per a

Carretera de Consell-Alaró km 2,5
07340 (Alaró)

una correcta actuació front a una situació o emergència extrahospitalària.

SERVEIS DEL CASAL
- Piscina

- Habitacions amb lliteres:

- Zona boscosa

2 de 30 places

- Aigua calenta

2 de 6 places

- Esplanades

- 1 sala d’activitats i reunions
- 1 porxada
- Menjador amb pensió completa

URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES

Codi: 15.7

Hores: 8

DATES

Dissabte 14 de març de 2009

HORARI

De 9:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

LLOC

Binicanella

PREU

75 €

PROFESSORAT

Professorat del Departament d’Educació per la Salut

INTENCIONS

Aquest curs capacita als alumnes a intervenir en els primers minuts en que
un infant té una alteració en el seu estat de salut i aplicar tècniques de reani-

Capacitat màxima: 72

mació cardio-pulmonars específiques.

Capacitat mínima: 20
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RUTES
ASTRONOMIA PER A INFANTS

Codi: 1.482.1

Hores: 8
A PEU

DATES

Dissabte 16 de maig de 2009

HORARI

De 19:00h a 03:00h.

LLOC

Binicanella

PREU

70 €

PROFESSORAT

Miquel Fullana

Durada aprox.: 2’5h.

Dificultat: Fàcil

Salt del Freu

Durada aprox.: 4h.

Dificultat: Mitja

Tossals Verds

Durada aprox.: 1’5h.

Dificultat: Fàcil

Font des Prat

Durada aprox.: 4’5h.

Dificultat: Mitja

AMB BICICLETA

Mestre i professor de l’IFRS-EE del Departament d’Educació Ambiental.
INTENCIONS

Coll d’Alaró

Aquest curs combina la pràctica amb la teoria. Es pretén aprendre i gaudir de l’observació del cel. Conèixer les contel·lacions bàsiques, diferenciar
entre els estels i els planetes. Aprendre distints tallers per elaborar amb els

ALARÓ

Castell d’Alaró
Tossals Verds
Alaró - Orient
Camí del Raiguer

infants sobre les constel·lacions i el sistema solar.
MANUALITATS PER A JOVES

FPP

DATES

Dissabte 7 de febrer de 2009

HORARI

De 9:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

LLOC

Binicanella

PREU

70 €

PROFESSORAT

Joan Triay

Codi: 13.22

Hores: 8

POSSIBILITAT DE REALITZAR:
Activitats educatives:

Minicolonies:

- Reciclatge

- L’Illa del tresor

- Cultura popular

- Salvem la terra

Professor d’educació física i anglès; professor de l’IFRS al Departament
d’Animació i Expressió.
INTENCIONS

- Ensenyar manualitats per als joves.
- Realitzar algunes manualitats emprant materials de rebuig o per reciclar.
- Fomentar la creativitat i el gust per l’art.
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CASAL
DE COLONIES

JOCS AMB PILOTES

ES CARRITXÓ

DATES

Dissabte 29 i diumenge 30 de novembre de 2008

HORARI

Dissabte de 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

Carretera de Felantix-Cala d’Or km 10,5

FPP

Codi: 13.25

Hores: 12

Diumenge de 09:30h a 13:30h.

07198 Es Carritxó (Felantix)
Situat al centre de la tranquil·la vila de Es Carritxó (Felantix),

LLOC

Piscina Municipal de Porreres

Es Carritxó és una rústica casa de poble amb dues plantes,

PREU

85 €

jardí i pati interior.

PROFESSORAT

Professorat col·laborador

INTENCIONS

Volem jugar i fomentar la creativitat mitjançant jocs que s’hagi d’utilitzar pilotes, ja sigui de plàstic, tenis, futbol, bàsquet, etc. Per poder jugar amb els

SERVEIS DEL CASAL

nostres infants i joves de l’esplai.
- Calefacció

- Habitacions amb lliteres

- Piscina

- Sales d’activitats i reunions

JOC D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL

- Aigua calenta

- Menjador

PER A INFANTS (6 a 12 anys)

- Cuina

DATES

Dissabte 28 de febrer de 2009

HORARI

De 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

70 €

PROFESSORAT

Teresa Ramos Díaz

Capacitat màxima: 40

M/d FPP

Codi: 1.478.1

Hores: 8

Educadora social (col. 0900) i sexòloga. Membre del Departament d’educació

Capacitat mínima: 20

social de l’IFRS – EE. Treballa com a formadora a l’àmbit de l’educació
sexual a direrents col·lectius (infància, juventut, discapcitat...), prevenció de
violència de gènere, i com a terapeuta sexual.
INTENCIONS

Amb aquest curs el que es preten es poder tenir un parell d’eines i pràctiques pedagògiques per possar en pràctica l’educació afectiva sexual a la
infància, conèixer conceptes claus sobre aquest tema, i dur-nos una bossa
plena d’idees per fer feina.
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CONÈIXER ELS OCELLS: La passió per l’ornitologia

FPP

Codi: 16.8

Hores: 12

RUTES
A PEU

DATES

Dissabte 22 de novembre de 2008

HORARI

Dissabte de 08:00h a 20:00h.

LLOC

Parc Nacional de S’Albufera

PREU

85 €

PROFESSORAT

Professorat del Departament d’Educació Mediambiental

INTENCIONS

- Adquirir coneixements básics sobre l’evolució dels ocells

Cala Ferrera - Cala Serena / 0’4 Km / 6’

Dificultat: Fàcil

Cala Serena - Cala Mitjana / 2’4 Km / 36’

Dificultat: Fàcil

Cala Mitjana - Cala Sa Nau / 1’4 Km / 25’

Dificultat: Fàcil

Cala Sa Nau - Cala Estreta / 1’2 Km / 20’

Dificultat: Fàcil

Cala Estreta - Cala Brafi / 0’8 Km / 16’

Dificultat: Fàcil

AMB BICICLETA

- Iniciar-se en la identificació dels ocells

FELANTIX

Felantix

- Adquirir pautes de treball científic i rigorós.

Cala Mondragó

- Gaudir dels coneixements de la Natura.

Cala Brafi
VIU LA DINÀMICA DE GRUPS

M/d

FPP

Codi: 1.479.1

Hores: 8

DATES

Dissabte 21 de febrer de 2009

HORARI

De 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

70 €

PROFESSORAT

Professorat del Departament de Dinàmiques de Grups

INTENCIONS

- Conèixer i practicar dinàmiques per a grups de joves i adolescents.

Porto Colom

- Conèixer el funcionament dels grups en els seus àmbits.
- Esbrinar eines motivadores per a la millora del clima dels grups.
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CASAL
DE COLONIES

SANT RAMÓN
DE PENYAFORT

CURS DE MEDIACIÓ DE CONFILCTES

FPP

Codi: 17.20

DATES

Els dies 17, 18, 19, 20 i 21 de novembre de 2009

HORARI

De 16:30h a 20:30h.

Situat a la zona del Port de Sóller, annexa a la Parròquia, la

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

seva posició és privilegiada. Situada a segona línia és troba a

PREU

130 €

a una zona tranquil·la a dos minuts de la platja i propera a unes

PROFESSORAT

Kjell Ribert

Carrer Església, 9
07108 (Port de Sóller)

Hores: 20

Mestre, antropòleg social, mediador de conflictes). Norueg, consultant

instal·lacions esportives, parc intantil i zona verda.

especialista en mediació a Dinamarca, Noruega i Finlàndia, especialment en problemàtica de població migrant. Master en resolució de con-

SERVEIS DEL CASAL

flictes. Professor col.laborador a la Iniversity of Copenhagen, Faculty of
- Poximitat de platges
- Aigua calenta

- Habitacions amb lliteres:

Law i a la Uviversity of Oslo. Ha col.laborat també amb la University of

2 de 20 places

Cambridge, (Anglaterra) i a la Universitat de Salamanca. És membre del

1 de 6 places

The Norwegian Commitee for UNICEF i director del centre Ribert Culture

- 2 sales d’activitats i reunions
- Menjador amb pensió completa

& Communication.
INTENCIONS

- Comprendre la gestió i la prevenció de conflictes.
- Actituds habituals de les persones que entren en conflicte.
- Adquirir una major habilitat en la facilitació de la comunicació i la gestió

Capacitat màxima: 60

dels conflictes.

Capacitat mínima: 20

- Adquirir actituds facilitadores de processos entre persones, de mediació i
de negociació.
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DECOR NADAL

M/d

FPP

Codi: 1.476.1

Hores: 12

A PEU

DATES

Dissabte 8 i diumenge 9 de novembre de 2009

HORARI

Dissabte de 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.
Diumenge de 09:30h a 13:30h.

LLOC

Binicanella

PREU

85 €

PROFESSORAT

Francesc Rosselló

Camí de Biniaratx

Durada aprox.: 3h.

Dificultat: Mitja

Sa Costera

Durada aprox.: 4h.

Dificultat: Mitja

Sa Torre Picada

Durada aprox.: 1h.

Dificultat: Fàcil

Soller - Deià

Durada aprox.: 2’5h.

Dificultat: Fàci

AMB BICICLETA

Dissenyador i professor de l’IFRS-EE del Departament d’Animació i

SELLER

Soller - Deià
Sa Costera

Expressió.
INTENCIONS

RUTES

Amb aquest curs es podrà aprendre a utilitzar els materials més a l’abast per
dur a terme les tècniques decoratives. Incentivar la creativitat mitjançant la
manualitat i la tradició i, afavorir la pròpia inventiva enfront del consumisme
que es planteja en aquesta època.

JOCS POPULARS

M/d

FPP

Codi: 1.481.1

Hores: 12

POSSIBILITAT DE REALITZAR:
Activitats educatives:

Minicolonies:

- Reciclatge

- L’Illa del tresor

- Cultura popular
DATES

7 i 8 de març de 2009

HORARI

Dissabte de 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.
Diumenge de 09:30h a 13:30h.

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

85 €

PROFESSORAT

Toni Carbonell
Mestre i professor de l’IFRS-EE del Departament d’Animació i Expressió.

INTENCIONS

- Conèixer els jocs populars de les Illes Balears, tant els d’exterior com
els d’interior.
- Conèixer les joguines tradicionals.
- Aprendre la utilitat del joc avui.
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CONDICIONS

La reserva de les instal·lacions s’han de formalitzar a les oficines de la Fundació Esplai de les Illes.

Per a concretar la reserva, cal realitzar un ingrés del 20% de l’import total de la prereserva.

15 dies abans de l’estada, cal confirmar a les oficines de la Fundació Esplai de les Illes la reserva. I
s’haurà de pagar la totalitat de preu acordat, així com retornar la normativa corresponent signada.

CENTRES
D’INTERÉS

“CÓMO ZEMOS!”

M/d

FPP

Codi: 1.478.1

DATES

Dissabte 14 de febrer de 2009

HORARI

De 09:30h a 13:30h i de 15:30h a 19:30h.

LLOC

Centre de formació de Ruberts (Municipi de Sencelles)

PREU

70 €

PROFESSORAT

Mª Rosa Galiano Ceped

Hores: 8

Diplomada en Treball Social. Treballa al Departament de Serveis Socials
Tots els serveis complementaris no inclosos en el preu global de l’estada,

de l’Ajuntament de Palma des de 1.988, (primer com a Educadora de Medi

hauran d’abonar-se independentment, com a suplement.

Obert 1.988 fins 1.998 i posteriorment com a Treballadora Social). Amb àmplia formació sobre temes d’àmbit social i del creixement personal. Amb mol-

En cas de no arribar a les places mínimes d’ocupació del casal, es

ta experiència i formació en Teràpia Familiar Sistèmica.Docent de l’Institut

cobrarà l’ús d’instal·lació fins arribar a les places mínimes esta-

de Formació Ramon Serra – Escola de l’Esplai des de 1.983 i Cap del De-

blertes.

partament d’Educació Social de l’Institut de Formació Ramon Serra.
INTENCIONS

Per tenir el dret a pensió, cal arribar al 75% del mínim de places
establertes.

Taller vivencial i de dinàmiques que utilitzant la gran riquesa que ens oferta
l’humor gràfic (Forges, Quino, Romeu i altres) per abordar de manera divertida els estereotips, prejudicis i idees errònies que puguin presentar-se a la
infància i adolescència sobre la immigració, el gènere i la diversitat sexual.
Educació per a la diversitat de manera creativa i divertida.
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ASSEGURANCES

És una assegurança d’accidents i responsabilit civil que s’ofereix a
través d’un conveni amb Mapfre, per a totes aquelles entitats que
realitzen activitats de temps lliure (campaments, activitats d’esplai,
activitats extraescolars, excursions...).
- L’edat mínima per inscriure’s és de 17 anys per als diferents cursos, 18 anys per realitzar les pràctiques de Monitor/a i tenir dos anys d’experipència com a monitor/a per al curs de Director/a.

- Les baixes que no es notifiquin amb un mínim de 15 dies abans delo començament del curs
suposaran la pèrdua del 50% del preu total.

- Als cursos de més d’un dia consecutiu que hi incloun pensió, lestada al casal serà obligatòria.

- L’Institut de Formació Ramon Serra es reserva el dret d’anul·lar o ajornar una activitat en el
cas que no hi hagi un nombre d’inscrtir suficinets o per causa justificada, amb un mínim de 15
dies d’anticipació, tot i retornant l’import total de la matrícula que s’hagi abonat a totes les persones inscrites.

- Cal completar la matrícula del curs de Monitor/a amb un centre d’interès, de tota l’oferta de
cursos que estiguin indicat amb el símbol: M

- Cal completar la matrícula del curs de Director/a amb un centre d’interès, de tota l’oferta de
cursos que estiguin indicat amb el símbol: D
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Amb aquestes pòlisses es tenen cobertes les necessitats que marca la legislació vigent pel desenvolupament de les activitats de temps lliure infantil i juvenil.

Hi ha dues modalitats d’adhesió a l’assegurança:
· Pòlissa puntual: adherint-vos només per a una colònia, campament, convivència, casal, sortida...
d’una durada determinada (des d’un dia a 60 dies), cal sol·licitar una adhesió per a cada activitat i
té un cost de 3€ per persona assegurada.

· Pòlissa anual: per aquelles entitats que fan activitats continuades durant tot l’any; inclou les colònies, casals, campaments d’estiu, etc. L’assegurança anual es fa pel període d’un any i té un cost
de 4,50€ per persona assegurada.

COM ADHERIR-SE
Simplement heu de posar-vos en contacte amb la Fundació Esplai de les Illes (971714479) per omplir
la sol·licitud d’assegurança i facilitar:
- Les dades del centre, la persona responsable i el nombre de persones assegurades.
- Un llilstat on hi consti el nom i cognoms de les persones assegurades.
- Abonar la prima corresponent, tal com s’indica en els formularis d’adhesió.
Activitats i serveis · 25
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SERVEI
D’AUTOCARS

FORMALITZACIÓ
DE LA
MATRÍCULA

La fundació Esplai de les Illes, vol oferir un servi d’autocars que sigui
sinònim d’un transport amb seguretat, comoditat i econòmic.
Els nostres autocars estan equipats amb les millors i més completes prestacions que avui dia es poden trobar al sector del transoprt per carretera, garantint als

Curs de

Centre

Programació

Pràctiques

Memòria de

Títol de

nostres clients la màxima seguretat i comoditat. Tots els nostres autocars compleixen els requisits

monitor/a

d’interès

(15 dies abans)

(80 hores)

pràctiques

monitor/a

d’acord amb la legislació europea vigent pel transport per carretera.
El nostre servi d’autocars, està pensat amb preus pensats especialment per als esplais, esocles i
institucions educatives. Podeu reservar l’autocar al mateix temps que l’estada a una de les nostres
cases de colònies.
Per fer la reserva dels autocars la heu de concretar per telèfon, mínim 15 dies abans del servei.
La persona que us atengui omplirà la sol·licitud de reserva, amb les dades que li faciliteu, com el
nom de l’entitat, cif, telèfon, dia de recollida, lloc,
horaris, quilòmetres, etc. per enviar
i confirmar amb l’empresa
d’autocar.
Un cop confirmat el servei, la
Fundació Esplai us enviarà el
full de reserva amb el numero de compte per poder fer
l’ingrés.
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- Les matrícules als cursos es faran a la Secretaria, que es troba al carrer Seminari 4, 2n pis de
Palma o bé tlefònicament.

- Cal emplenar un full de matrícula, presentar uns fotocòpia del DNI i entregar dues fotografies
tamany carnet (pel curs de monitor/a i director/a).

- És necessari abonar al manco un 50€ del preu del curs fent un ingrès indicant, el nom i llinatges de l’alumne/a i el codi del curs al compte 2051-0099-82-1003896594 (Sa Nostra).

- Amb un mínim de 15 dies d’anticipació clad`ra haver pagat el preu total del curs.

- La matrícula és personal i instransfarible.

- No es reserven places, l’únic criteri de matrícula serà l’ordre dels pagaments dels cursos.
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CURS DE MONITOR/A (Estiu)

Codi: 0,166
HORARI

DATES

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol

De les 09.30h del dia 4 a les 13.30h
del dia 12

Dissabte 18 de juliol

LLOC

Binicanella

OFERTA
FORMATIVA

tió de colònies escolars.

CURS 2008/2009

sionals especialitzats; dis-

El Claustre de professorat
del nostre centre formatiu
està integrat per 39 profestribuïts en diferents depar-

De 09.30h a 13.30h i de 15.30h a

taments. Tot el professorat

19.30h

té el títol de Director/a i una
Preu: 415€ (* El preu inclou la pensió completa dels dies 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10, 11 i 12 de juliol)

carrera o formació adient per
la seva especialitat.
Som una institució docent

CURS DE MONITOR/A (Estiu)

Codi: 0,166
HORARI

DATES

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol

autoritzada per la Direcció
General de Joventut de la
Binicanella

Preu: 415€ (* El preu inclou la pensió completa dels dies 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10, 11 i 12 de juliol)
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QUÈ ÉS L’IFRS-EE

De 09.30h a 13.30h i de 15.30h a
19.30h

34 · Formació

de Cultura i homologada i

LLOC

De les 09.30h del dia 4 a les 13.30h
del dia 12

Dissabte 18 de juliol

reconeguda pel Ministeri

Conselleria de Presidència.
També estam reconeguts

L’institut de Formació Ramon

cació social i el creixement

per la Conselleria d’Educació

Serra - Escola de l’Esplai és

personal.

i Cultura per realitzar cursos

una institució no lucrativa

Hem realitzat 140 cursos

de Formació Permanent del

amb 32 anys d’experiència

de Monitor/a de Temps Lliu-

Professorat.

com a centre de formació

re, 29 de Director/a, més

especialitzat en el lleure,

de 400 centres dìnterès i

l’animació sociocultural, la

cursos d’especialització,

gestió associativa, la forma-

projectes de cooperació in-

ció permanent del professo-

ternacional a la República

rat, educació ambiental, edu-

Dominicana i a Perú i gesFormació · 27
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CURSOS DE
DIRECTOR/A
D’ACTIVITATS DE
TEMPS LLIURE

CURS DE MONITOR/A (Pasqua Intensiu)
HORARI

DATES

14,15,16,17,18 i 19 d’abril

tre d’educació en el temps lliure, una activitat de campament, una

LLOC

De les 09.30h del dia 14 a les
13.30h del dia 19

El curs de directores i directors pretén aportar a l’alumne els elements necessaris per fer front a la tasca de coordinació d’un cen-

Codi: 0,164

Dissabtes 25 d’abril, 2, 9 i

De 09.30h a 13.30h i de 15.30h a

16 de maig

19.30h

Diumenges 26 d’abril, 3 i

De 09.30h a 13.30h

Binicanella

colònia de vacances o una escola d’estiu.

El curs està format per dues parts. Una primera de formació teorico-pràctica, de 150 hores on es
treballen els continguts bàsics per poder desnvolupar les tasques de direcció d’un grup de temps
lliure, està comoposta pel curs de director/a i un centre d’interès. Una segona etapa de pràctiques,

10 de maig
Matrícula gratuïta subvencionada pel Departament de Joventut i Igualtat del Consell Insular de MalorcaPreu: 190€ (* El preu inclou la pensió completa del dia 14 al 19 d’abril)

de 100 hores, on haurà de posar a prova els coneixemtns adquirits a la primera etapa formativa.
Els continguts del curs són els següents:
CURS DE MONITOR/A (Pasqua Intensiu)

Codi: 0,165

PSICOPEDAGOGIA

GESTIÓ I LEGISLACIÓ

DINÀMICA DE GRUPS

- Projecte Educatiu

- Història de l’educació en el lleure

- Dinàmica de grup

- Avaluació del/la montior/a

- Associacionisme

- El procés grupal

- Planificació

- Legislació

- Actituds facilitadores

- Memòria

- Gestió i administració

- Metodologia actitudinal

Dissabtes 25 d’abril, 2, 9 i

De 09.30h a 13.30h i de 15.30h a

- Finançament

- Eficàcia i eficiència

16 de maig

19.30h

- Conducció de reunions

- Sociologia i perspectives de futur
Diumenges 26 d’abril, 3 i

De 09.30h a 13.30h

EDUCACIÓ SOCIAL:
- Entorn social i intervenció
- Animació Sociocultural

PEDAGOGIA DE LA FE

SALUT

- Atenció a la diversitat

- Pedagogia de la fe

- Salut, higiene i prevenció

- Educació en valors
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HORARI

DATES

14,15,16,17,18 i 19 d’abril

LLOC

De les 09.30h del dia 14 a les
13.30h del dia 19
Binicanella

10 de maig
Matrícula gratuïta subvencionada pel Departament de Joventut i Igualtat del Consell Insular de MalorcaPreu: 190€ (* El preu inclou la pensió completa del dia 14 al 19 d’abril)
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CURS DE MONITOR/A (Caps de setmana)
DATES
14, 15, 16, 17, 18 i 19 d’abril

Codi: 0.162
HORARI

CURS DE DIRECTOR/A (Pasqua Intensiu)

LLOC

De 09.30h a 13.30h i de 15:30h a

HORARI

DATES

14,15,16,17,18 i 19 d’abril

19:30h

Codi: 6.34
LLOC

De les 09.30h del dia 14 a les
13.30h del dia 19

Dissabtes 21 i 28 de març i 2 i

De 09.30h a 13.30h i de 15.30h a

9 de maig

19.30h

Diumenges 22 i 29 de març i

De 09.30h a 13.30h

Ruberts

3 de maig

Dissabtes 28 de març, 4 i 25 d’abril i De 09.30h a 13.30h i de 15.30h a
2 i 9 de maig

19.30h

Diumenges 29 de març, 5 i 26

De 09.30h a 13.30h

Binicanella

d’abril i 3 de maig
Divendres 3 i dissabte 4 de març

De les 18.30h del dia 3 a les 14.00h

Binicanella

del dia 4

Matrícula gratuïta subvencionada pel Departament de Joventut i Igualtat del Consell Insular de Malorca
Preu: 200€ (* El preu inclou la pensió completa del dia 14 al 19 d’abril)

Preu: 240€ (* El preu inclou la pensió completa dels dies 3 i 4 de març)
CURS DE MONITOR/A (Caps de setmana)
DATES
14, 15, 16, 17, 18 i 19 d’abril

Codi: 0.163
HORARI

CURS DE DIRECTOR/A (Pasqua Intensiu)

14,15,16,17,18 i 19 d’abril

De 09.30h a 13.30h i de 15:30h a

De 09.30h a 13.30h i de 15.30h a

9 de maig

19.30h

Diumenges 22 i 29 de març i

De 09.30h a 13.30h

De les 09.30h del dia 14 a les

Dissabtes 28 de març, 4 i 25 d’abril i De 09.30h a 13.30h i de 15.30h a
Ruberts

3 de maig
Divendres 3 i dissabte 4 de març

LLOC

13.30h del dia 19

19:30h
Dissabtes 21 i 28 de març i 2 i

HORARI

DATES

LLOC

Codi: 6.35

2 i 9 de maig

19.30h

Diumenges 29 de març, 5 i 26

De 09.30h a 13.30h

Binicanella

d’abril i 3 de maig
De les 18.30h del dia 3 a les 14.00h
del dia 4

Binicanella

Matrícula gratuïta subvencionada pel Departament de Joventut i Igualtat del Consell Insular de Malorca
Preu: 200€ (* El preu inclou la pensió completa del dia 14 al 19 d’abril)

Preu: 240€ (* El preu inclou la pensió completa dels dies 3 i 4 de març)
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CURSOS DE
MONITOR/A
D’ACTIVITATS DE
TEMPS LLIURE

CURS DE MONITOR/A (Pont de la Constitució)
Avui en dia la formació dins el camp del temps lliure s’ha convertit
en un requisit imprescindible per a totes aquelles persones que vul-

DATES
6, 7 i 8 de desembre

Codi: 0.160
HORARI

De les 09.30h del dia 6 a les 13.30h

Binicanella

del dia 8

guin exercir la seva tasca com a monitor/a de temps lliure, des del
voluntariat o des de l’àmbit professional, donat que és una garantia

Dissabtes 15 i 22 de novembre, 13 i

De 09.30h a 13.30h i de 15.30h a

de que el/la monitor/a estatrà preparat per dur a terme aquesta tas-

20 de desembre i 17 de gener

19.30h

ca amb els coneixements bàsics sobre el temps lliure.

LLOC

Ruberts
Diumenges 16 i 23 de novembre, 14 De 09.30h a 13.30h
i 21 de desembre i 18 de gener

El curs es desenvolupa en dues etapes. Una primera que consisteix en la part de formació teoricopràctica, de 105 hores, on es desnvolupen diferents continguts. I una segona etapa de pràctiques, de 80

9 i 10 de gener

Preu: 295€ (* El preu inclou la pensió completa dels dies 6, 7 i 8 de desembre i 9 i 10 de gener)
CURS DE MONITOR/A (Pont de la Constitució)

PSICOPEDAGOGIA

EDUCACIÓ AMBIENTAL

DINÀMICA DE GRUPS

- El monior/educador

- Astronomia i meteorologia

- Actituds del monitor

- Psicologia evolutiva

- Campisme

- L’equip de monitors

- El grup d’infants i joves

- Educació i medi ambient

- Projecte Educatiu
- Programació

EDUCACIÓ SOCIAL:

- Memòria i avalucació

- Medi social

6, 7 i 8 de desembre

HORARI
De les 09.30h del dia 6 a les 13.30h

SALUT

Dissabtes 15 i 22 de novembre, 13 i

De 09.30h a 13.30h i de 15.30h a

- Primers auxilis i RCP

20 de desembre i 17 de gener

19.30h

LLOC
Binicanella

Ruberts
Diumenges 16 i 23 de novembre, 14 De 09.30h a 13.30h
LEGISLACIÓ

ANIMACIÓ I EXPRESSIÓ

- Interculturalitat

- Legislació en el Temps Lliure

- Cançons i dances

- Necessitats educatives especials

- Expressió plàstica i corporal

- Necessitats educatives socials

PEDAGOGIA DE LA FE

- Vetllades

- Educació per la salut

- Pedagogia de la fe i dels valors

Catalogo de infografia.indd Pliego 30 de 30 - Páginas (30, 31)

DATES

Codi: 0.161

del dia 8

- Inadaptació social

30 · Formació

Binicanella

14.00h de dia 19h

hores, on s’ hauran de posar en pràctica els coneixemnts adquirits a l’anterior etapa; es poden desenvolupar a qualsevol camp propi d’intervenció en el temps lliure (campaments, colònies, grup d’esplai...).

De les 18.30h de dia 18 a les

i 21 de desembre i 18 de gener
9 i 10 de gener

De les 18.30h de dia 18 a les

Binicanella

14.00h de dia 19h
Preu: 295€ (* El preu inclou la pensió completa dels dies 6, 7 i 8 de desembre i 9 i 10 de gener)
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