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Pròleg  

 

Estimats pares, mares i infants,  

ens fa molta il·lusió presentar la primera entrega de l’Esplaiot, la revista 

de l’esplai la Fera.  L’esplaiot és un recull d’algunes de les experiències del 

curs, a més de ser “la veu de l’esplai”, on monitors, infants i famílies 

podeu dir-hi  la vostra. Teniu a les mans la revista de tots, la nostra veu 

pròpia, i és la prova que tot el què fem a l’esplai, té un significat i un sentit 

molt especial que volem que perduri en el temps. De cara a les properes 

entregues (dues a l’any), us animem a participar-hi a través d’opinions, 

reflexions o anècdotes que us suggereixi l’esplai. 

Donem per inaugurada la revista de l’esplai, sent conscients que per ser la 

primera versió, té un regust dolç i especial. I no voldríem acabar el pròleg, 

sense dedicar unes paraules al Jaume, que aquest any ha marxat a 

estudiar a Suècia, però que el proper curs el tornarem a tenir entre 

nosaltres. Dit això, agafeu aire, relaxeu-vos, i comenceu a llegir!  

Bon Nadal i Feliç any nou! 

 

Monitors de l’Esplai La Fera 
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Enguany iniciem el segon any de l’esplai la Fera, un projecte ambiciós, i 

compartit per un equip de monitors motivat, que mostren certes inquietuds per 

educar, ajudar a créixer als infants i oferir un alternativa educativa local, dins un 

barri determinat, que complementi el paper de l’escola i altres institucions o 

entitats educatives. Entenem doncs, que és imprescindible explicar quin és el 

nostre projecte, i compartir-lo amb les famílies i infants que en formen part, i 

que són, juntament amb els monitors, el que donen sentit i significat al paper de 

l’esplai dins la societat. Deixem-nos de presentacions doncs, i posem-nos a la 

feina! 

 

L’esplai La Fera és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a educar en el 

temps de lleure dels infants. La nostra entitat té l’objectiu de complementar 

l’educació escolar dels infants i joves oferint una alternativa educativa a nivell 

local. Sovint es confon l’esplai com un simple “servei de canguratge, aparca-nens 

o ludoteca”, però aquestes concepcions estan lluny de la realitat que oferim. 

L’esplai té una intencionalitat educativa vers als infants, i el nostre projecte és 

fruït d’una planificació prèvia, on es contemplen uns objectius educatius i un 

mètode pedagògic coherent amb la nostra manera d’entendre l’educació. No 

perdem de vista doncs, que l’esplai educa, i és un punt de suport per 

complementar l’educació de l’escola i de les famílies, amb qui cal remar cap a 

una mateixa direcció.  

Heu de saber que com entitat de lleure, tenim uns documents legals que ens 

defineixen, i que actualment encara estan en construcció. Aquests són el PEC 

(Projecte Educatiu de Centre) i l’Ideari. Aquests dos documents defineixen el 

projecte de l’esplai la Fera, i són un punt de suport per tots els monitors nous 

que puguin entrar, i les famílies que vulguin conèixer l’esplai.                                   
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A l’esplai perseguim dues finalitats essencials. La primera és vetllar per un 

bon creixement dels infants, perquè esdevinguin autònoms, capaços de 

conviure amb respecte i responsabilitat dins l’entorn social, participar i 

intervenir a la societat, i tenir eines i recursos per resoldre els problemes 

quotidians. La segona finalitat és la transformació social. L’esplai exerceix 

una funció social dins el nostre entorn, i a través de l’educació en el lleure, 

volem construir una societat més justa, tolerant i igualitària, exempta de 

prejudicis i discriminació. Sembla una utopia oi? Ho sabem..però no per 

això, deixarem de somiar en un món millor. 

 

Som un equip de monitors que no cobrem per exercir la nostra tasca 

d’esplai. Creiem que fer esplai no ha de ser remunerat, perquè perdria el 

seu significat i el que el fa més especial. No cal dir que els monitors rebem 

molt més del que donem, ja que tractar amb infants és el que ens fa més 

feliços, i ens motiva per seguir creient en el què fem. A més a més de 

monitors, som amics i això encara fa més fàcil que estiguem compromesos i 

implicats dins l’esplai. 

 

Els monitors tenim diferents càrrecs dins l’esplai (secretaria, tresoreria, 

material, fotografia, web, etc) per tal que hi hagi un funcionament adequat. 

Tots treballem de manera cooperativa, i totes les aportacions són 

imprescindibles perquè tot funcioni. A més, ens dividim per comissions 

(castanyada, nadal, sant Jordi, comissió de pares...), que s’encarreguen de 
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preparar les activitats fora de l’horari d’esplai. Per tal que l’esplai segueixi el 

seu fil, realitzem reunions cada dissabte, per avaluar tot allò que fem, 

solucionar els problemes que sorgeixin i millorar la nostra tasca educativa. 

Així, un cop al trimestre ens tanquem a una casa tot un cap de setmana, per 

preparar el trimestre i fer cohesió de monitors. Estar units, ser bons amics, i 

tenir un bon clima dins l’equip ens ajuda a encarar l’esplai amb molta més 

motivació i il·lusió. 

 

L’esplai la Fera organitza esplai durant els dissabtes de curs i colònies d’estiu al 

juliol. També organitza Casals d’estiu, encara que aquests són remunerats, i 

sovint està format per monitors de fora. 

A l’hora de fer esplai fem activitats de tot tipus: tallers, gimcanes, jocs, 

sortides, dinàmiques de cohesió de grup... Sempre intentem que les 

activitats tinguin un rerefons educatiu, és a dir, que puguem extreure’n 

alguna cosa bona. A través de les activitats treballem valors que creiem 

essencials com la amistat, el respecte, la solidaritat, la tolerància, la no-

violència, la igualtat, etc. Sempre intentem evitar els conflictes entre infants, 

i ajudar-los a ser respectuosos i fomentar el companyerisme entre ells. 

 

L’esplai la Fera formem part del moviment Esplais Catalans (ESPLAC), una 

federació composta per altres esplais del Vallès Occidental. Aquesta ens ajuda 

econòmicament, a través de subvencions, formacions als monitors, recursos 

materials, i la realització d’activitats conjuntes amb altres esplais. Els monitors 

fem una reunió mensual amb aquests esplais, per tal de tractar tots aquests 

temes. A més, també formem part de l’ATELL, un col·lectiu format per tots els 

esplais de Terrassa, amb els quals ens reunim un cop al mes per organitzar 

accions conjuntes. 
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A tot això, intentem mantenir contacte amb les entitats del Centre Cívic, per així 

participar a les festes del barri i altres actes.  

 

Les famílies formeu part de l’esplai, juntament amb els infants i monitors. Per 

això, volem que hi pugueu participar, no només assistint als sopars o festes, sinó 

organitzant activitats conjuntes (excursions, botifarrades, campanyes 

econòmiques, etc.). Si monitors i famílies ens posem d’acord per fer coses 

conjuntes, l’esplai serà un espai per tothom, un projecte de tots, i per a tots. La 

comissió de pares, serà l’encarregada de tractar tots aquests temes. 

 

Volem ser més nens i nenes,  fer-nos un espai dins el barri i arribar al màxim de 

famílies possibles.  A més, intentarem  aconseguir que tots els infants que 

actualment tenim a l’esplai, es quedin durant molts anys, i ens puguin fer el 

relleu com a monitors, quan tinguin l’edat. Un dels desitjos més preuats que té 

l’actual equip de monitors, és poder aconseguir un grup de grans i joves, que 

continuï la nostre tasca quan nosaltres marxem. No volem un esplai passatger, 

volem un esplai  que estigui molts  anys dins al barri. En definitiva, esperem 

haver pogut oferir una explicació general del que és l’esplai, malgrat que per 

conèixer-lo des de dins, només cal que hi participeu (i sabem que ho feu), i que 

ens ajudeu a tirar endavant un projecte ambiciós  i responsable, però al mateix 

temps,  molt gratificant. Entre tots i totes podem fer créixer la llavor plantada fa 

just un any, quan l’Esplai la Fera va començar a germinar. Ara només cal regar-la, 

i que comencin a sortir els fruïts.  

 Voldríem acabar expressant una idea  compartida per tots els monitors: 
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DE COLÒNIES! 
 

Un petit poble a la muntanya i vistes magnífiques ens va acollir durant els nou 

dies d’estiu que l’esplai La Fera va estar de colònies. Érem a Talarn (Pallars 

Jussà), un poble de 400 habitants acostumats a la calma i tranquil·litat, fins que 

vam arribar nosaltres i els hi vam arravatar! 

 

 

 

 

Tot va començar un dissabte 23 de Juliol, a la Plaça de la Cultura. Vam fer uns 

quants petons als papis, els vam dir que els trobaríem molt a faltar, i ens vam 

encaminar a la gresca total. Un cop ens vam haver instal·lat a la casa Mare Janer, 

ja ens coneixíem pràcticament tots, ja érem com una família disposada a 

conviure de la millor manera durant aquells nou dies. I així vam fer! Només 

llevar-nos, fèiem una estoneta d’exercici, per estar en forma i ben desperts. 

Després esmorzàvem, netejàvem la casa (ens vam acabar acostumant) i fèiem 

moltíssimes activitats. Des de gimcames fins a tallers, des d’excursions fins a 

guerres d’aigua, i a la piscina cada dia. Però res d’això no hauria cobrat vida 

sense els magnífics personatges del poble i les seves grans aventures on ens vam 

veure embolicats. Hi havia l’alcalde, la veïna tafanera, el pagès, el mossèn, tots 

sospitosos d’haver robat la gran relíquia del poble, el poderós sangrial... I resulta 

que el causant de tots els problemes va resultar ser el que els havia de 

Puff… no sé per on començar, aquests 

dies han sigut genials! I quan menys 

t’ho esperes, només queda un dia per 

marxar! 

Pol Sariñena, 12 

 

Pol Sariñena, 13 

 

 

Només us volia dir que m’han 

encantat les colònies! 
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solucionar, el mateix detectiu! Gràcies a nosaltres, però, el poble va poder tornar 

a la tranquil·litat de sempre. 

Què més s’ha de dir d’aquests magnífics dies? Doncs que els monitors eren 

genials, així com els cuiners, cada dia vetllant tots per nosaltres sense que 

deixessin de ser com un més. Això sí, no es podien estar de pintar-nos a tots 

cada nit, fer passar als grans por per les nits i deixar-nos ben “nets” l’últim dia! 

Però com tot el que és bo, es va acabar. Van ser uns dies genials per a tots 

nosaltres, ja esperem amb il·lusió les colònies de l’any vinent! 

 

 

 

 

 

Aquestes colònies han sigut les primeres que he fet amb l’esplai La Fera, i amb 

aquesta experiència he decidit que m’agradaria anar-hi tots els anys. 

Al primer dia, no coneixia a ningú, però quan vam començar amb jocs que ens 

presentaven vaig anar coneixent a molta gent. Tots aquests dies que he estat 

amb ells, han sigut meravellosos i ho tornaria a repetir mil vegades més. El que 

més m’ha agradat és anar a la piscina, fer la xula piscines, les excursions, els 

jocs, la discoteca i la guerra “guarra”. En fi, m’ha agradat tot. 

I ESPERO QUE L’ANY QUE VÉ I HAGI MOLTA MÉS GENT! 

Ana Rufián, 13 
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-     

    

  

             

         

taller DE CASTANYADA    

 

Aquest taller que presentem a continuació, el van realitzar tots els nens i 

nenes de l’esplai, per tal d’ajudar a treure una mica més de benefici a la 

paradeta de Castanyes que vam muntar el dia 31 d’Octubre, davant del 

Mercat. Estaven tots posats dins d’un cistell, amb una guardiola al costat, per 

tal que la gent fes la donació que cregués necessària. Cal dir que qui passava 

pel costat i els veia, s’apropava a tocar-los i en quedaven meravellats. A 

tothom els hi va agradar moltíssim, i ràpidament es van acabar. 

A continuació, explicarem amb detall els passos que cal seguir per tal 

d’elaborar aquestes petites figuretes. 

MATERIAL: 

- Castanyes         - Filferro             - Filferro amb pèls  

- Ulls de plàstic    - Cola blanca     - Pintura (opcional) acrílica. 
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-               

Agafar les castanyes que es necessitin per 

l’elaboració de la nostre figura, i ajuntar-les amb un 

filferro i cola blanca. Veureu que el forat el podeu fer 

directament amb el filferro. 
-   

-   

- Si voleu pintar les vostres figures, és  r ecomanable fer-                              

ho abans de posar els ulls i la resta de decoracions. 

-  

  

Un cop la pintura ja esta seca, podeu seguir decorant  

les figures enganxant-li ulls amb cola, fent-li unes 

potes de filferro amb pèls de  colors...i deixeu anar la 

vostre imaginació!  

      

   
Pinta: 
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Troba’ns a: 

- Esplai.lafera@gmail.com 

- Al facebook com: Esplai La Fera 

- http://www.esplailafera.tk 
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(Trobada amb altres monitors de tot el Vallès Occidental- 5 i 6 d’octubre). 

 

Allà estàvem tots els monitors,  a la una del migdia esperant l’autocar, 

l’estació plena de monitors com nosaltres, la majoria desconeguts. Però la 

vergonya, va desaparèixer ràpidament, a l’autocar tots amb les guitarres 

cantant i ballant, amb moltes ganes de descobrir el que ens esperava 

aquell cap de setmana.  

Després de dues hores de corbes, marejos i ganes d’arribar per fi l’autocar 

va parar, després de caminar una bona estona vam arribar a la casa de 

colònies, morts de fred. 

Havent esmorzat ens vam separar en grups i vam realitzar cursos de 

formació, amb l’objectiu de conèixer i aprendre per tal de ser millors 

monitors. Van ser 4 hores intenses, on vam acumular molta informació, i 

al sopar tots comentàvem el que havíem après.  

Després de sopar va tocar el moment de diversió dels monitors, que 

pensem que és millor no entrar en detalls. Només dir que va ser una nit 

molt llarga, amb moltes rialles, mirades furtives entre monitors i sobretot 

molt i molt bailoteo.   
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Al diumenge al matí, tots amb cara de son vam fer un assemblea on 

intercanviàvem experiències, algunes gracioses i d’altres no tant, però 

necessàries. 

Després de dinar un bon plat de pasta, vam tornar.  A l’autocar no es veia 

la mateixa alegria del camí d’anada, estàvem tots amb molta son, i les 

corbes van ser bastant dures!  Al arribar a Terrassa no vam haver ni 

d’arribar en un acord que el més encertat era anar a casa a fer-se una 

bona dutxa i anar a dormir. 

               

 

                         Monitrobada ’11- Tots els monitors 
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                       SORTIDA D’UN DIA: Celebració del DUDI 2011  a Terrassa 

 

              

                                                UN DISSABTE D’ESPLAI  
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                         SORTIDA DE DOS DIES: Llinars del Vallès 

                

                           SORTIDA A LA COVA SIMANYA (Curs 2010) 
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Els passats dies 3 i 4 de desembre, monitors i nens ens endinsàvem a 

una nova aventura de l’esplai! Ben d’hora el mati, amb fred i encara un xic 

adormits agafàvem el tren direcció Llinars del Vallès. Desprès de passar 

hores i hores a l’estació de Sants, per fi vam arribar a la casa de 

Colònies!!!  

Un cop allà va aparèixer un personatge un mica estrany, i pel que ens 

explicava ens va semblar a tots molt egoista…aquest era Cristòfol Colom. 

Amb els nostres amics indígenes americans vam viure un munt 

d’aventures!  Junts i units vam poder vèncer el nostre enemic Colom, que 

es volia quedar amb tot el tresor, però al final va marxar de l’antiga 

Amèrica sense res, amb les mans buides! 

Com sempre, també vam tenir estones per compartir les nostres 

vivències, i també per jugar, cantar , fer jocs de nit i com no, compartir 

grans moments que segur que no oblidarem mai!  

 

SORTIDA DE DOS DIES a Llinars 

del Vallès 
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 CARA A CARA 

Amb..Dani Costa 

                         
Nom: Dani Costa Soler                  Edat: 22 anys 

Càrrec: Secretaria 
Grup: Mitjans 
Professió: Mestre d’Educació Primària 
Quan vas començar a l’esplai? Fa quatre anys, a l’antic Esplai Sant Valentí. Actualment, 
iniciem el segon any com a esplai la Fera, al barri del Poblenou, i de moment promet! 
T’agrada el teu càrrec? M’encanta!  
Es molt dur? Crec que el càrrec de secretaria exigeix, per sobre de tot, molta 
organització. Intento portar sempre la documentació ben ordenada, i tinc un dossier que 
m’ajuda a  organitzar-me. Mentre tot estigui al seu lloc i pugui trobar els documents en 
cada moment, el càrrec  no es fa gens dur, sinó el contrari, cada vegada m’agrada més! 
Explica’ns una anècdota que recordis d’aquests anys: Buff..moltes coses, l’esplai està 
ple d’experiències i és difícil destriar-ne una. Crec que em costarà oblidar les colònies de 
l’estiu passat, a Mare Janer, perquè van ser especials i es va crear un ambient fantàstic 
entre monitors i infants.  
Què t’ha aportat l’esplai a nivell personal? 
L’esplai m’ajuda a créixer com a educador, i també com a persona. A l’esplai es passen 
moltes hores, s’hi viuen bons moments i d’altres més dolents, però tots t’aporten alguna 
cosa nova per aprendre. A nivell personal  l’esplai és  l’autosatisfacció i el sentir-te 
realitzat per donar tot allò que pots de tu mateix, i observar que el que reps, és molt més 
gran que allò que aportes. 
Quin es el grup d’edat que t’agrada més? Per què? 
Al llarg d’aquests anys he pogut tenir la sort de passar per tots els grups, i cadascun 
t’aporta coses diferents. Si m’haig de quedar amb un, triaria el de Mitjans, ja que estan 
en una edat de creixement on necessiten algú que els guiï, però alhora comencen a 
sentir-se autònoms, cosa que es converteix en tot un repte per qualsevol monitor. 
Fins quina edat penses ser monitor? Fins que el temps i la vida m’ho permeti..jeje, no 
vull pensar-hi, mentre pugui seguir-ho fent, ho faré! 
Un propòsit: Que  tinguem esplai la Fera per molts anys, i que trobem un grup de joves 
que pugui fer-nos el relleu com a monitors. Esplai per viure, sentir i estimar! 
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CARA A CARA 

AMB...Elena     
 

Nom: Elena Comerma Broto                   Edat: 21 anys 

Càrrec: material,farmaciola i esplaiot 

Grup: petits-mitjans 

Professió: mestre educació infantil 

Com vas conèixer l’esplai?  Per la senyoreta Anna Peñarroya, que s’havia que 

estava en un esplai i li vaig preguntar si em voldrien acceptar en el seu súper 

esplai per fer les pràctiques!        I així va ser. 

Que et va animar a ser monitora?  Des de petita que sempre m’hagués agradat 

ser nena d’esplai, però per certs motius mai vaig tenir la oportunitat. Sí que vaig 

anar de colònies amb un altre esplai durant 12 dies, i quan vaig tornar d’allà vaig 

saber que havia estat perdent al temps! Per això a la que vaig poder vaig fer el 

curs de monitor de lleure. I aquí estic, fent les pràctiques de monitora a l’esplai 

la Fera, amb un monitors que són molt i molt macos, i els nens i nenes encara 

més! 

Creus que és molt dur? No, dur no. És diferent, i molt divertit. És una altra 

manera de viure l’educació i és molt gratificant! 

Alguna anècdota del primer any?  Anècdota no se si es podria dir, però com que 

sóc la “novatilla”, pues em toca pringar i disfressar-me d’una mena 

d’historiadora estranya. 

Quin és el grup que més t’agrada? Per què? Els petits i mitjans, perquè són amb 

els que estic jo, i els hi he agafat molt carinyo, tot i que els grans també són molt 

guais! 

Què t’ha aportat l’esplai a nivell personal? I tu, que pots aportar? M’ha aportat 

molts somriures! I nous amics i amigues! Jo, crec que aporto bon rollo, però això 

ho hauríeu d’afirmar vosaltres! 

Un propòsit: el Julià podria disfressar-se més vegades de Colom. 
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CARA A CARA 

AMB...Antonieta 

 

                                  

 

Nom: Antonieta Esteve Soares 

Edat: 49 anys 

Professió: Neteja ( actualment a l’atur) 

De qui ets mare? De la Laia Peñarroya (grup de grans) i l’Anna i la Míriam 

(monitores). 

Com vas conèixer l’esplai? Fa molts anys, una amiga de la meva filla em va 

recomanar l’esplai Sant Valentí. D’allà hem seguit també amb l’esplai La Fera. 

Què és per tu l’esplai? Una font de molt bons valors que a vegades no 

s’ensenyen a les escoles, com compartir, treballar en grup i conèixer a altres 

nens fora de l’escola. I tot això els nens ho aprenen inconscientment, passant-

s’ho bé. 

Creus que l’esplai és un lloc educatiu? Per què? Sí, perquè com he dit abans, 

s’ensenyen aspectes importants de la vida. 

Has participat en activitats de l’esplai en les que els pares ho poden fer? Amb 

l’esplai La Fera no n’he tingut oportunitat, però amb el Sant Valentí vaig 

participar en moltes. 

Què diries als altres pares? Els diria que està molt bé, que els monitors ho fan 

per gust i en saben, han estat des de petits a l’esplai i tenen experiència.  

T’apuntaries a una comissió de pares? Sí, pot ser interessant. 

Un propòsit? Que l’esplai pugui permetre’s fer algun viatge fora de Catalunya 

pels grans, o simplement fer més sortides o poder anar a llocs interessants. 
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CARA A CARA 

AMB... Ana i Miriam 

Nom: Ana i Miriam Rufiàn. 
Edat: 13 anys 
Grup de l’esplai: Grans!! 
Escola:Ies Terrassa 
Curs: 2n  
Quan vas començar a anar a l’esplai? Per què? Vam començar 

a anar a l’esplai, perquè la Laia i la Miriam ens vam dir que 

provéssim i aquí estem! 

Què és el que més t’agrada de l’esplai? Les sortides i el grup de 

grans. 

Recordes alguna activitat o anècdota de l’esplai que t’hagi 

marcat? Les colònies són 9 dies en els que ens podem conèixer 

millor. 

Quina activitat t’agradaria que fessin els monitors? Intentar fer 

un grup de joves. 

T’agrada el grup on estàs? Si, encara que ens barallem amb els 

nens! 

Voldries arribar a ser monitor? Es clar, les dues tenim ganes de 

ser-ho. 

Per acabar digue’ns un propòsit per l’esplai: Proposar-nos fer un 

viatge una miqueta més lluny. 
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    -Nom: Marta Baltanas Sànchez  
  - Edat: 22 
  - Estudis: Llicenciatura d’Història de l’Art 
  - Llibre preferit: Àngels i Dimonis 
  - Pel.licula preferida: El diari de Noa 
  - Sèrie preferida: unes quantes, però més que preferides, són per passar el 
temps, i algunes de les que miro són: Game of trhones, Àguila Roja, El barco...jeje. 
  - Anys que portes a l’esplai: uns 6 anys com a nena i 5 com a monitora 
  - Què t’agrada més de l’esplai? M’agrada molt poder compartir els dissabtes a la 
tarda amb uns nens preciosos, que et fan enfadar, però després et fan riure per 
qualsevol tonteria. 
   - Un desig per l’esplai: que segueixi viu molts i molts anys, amb un equip de 
monitors que se l’estimin igual que ho fem nosaltres ara. 

 

   - Nom: Berta Baltanas Sànchez 
  - Edat:18 anys 
  - Estudis:2n de batxillerat 
  - Llibre preferit: Tots els de Carlos Ruiz   Zafón 
  - Pel.lícula preferida:Les dos del diario de Bridget Jones 
  - Sèrie preferida:Gossip girl 
  - Anys que portes a l’esplai: des de petita 
  - Què t’agrada més de l’esplai? La família que es crea entre tots 
   - Un desig per l’esplai: Que arribi molt lluny 
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   - Nom: Míriam Peñarroya 

  - Edat: 16 anys 

  - Estudis: 1r batxillerat 

  - Llibre preferit: Els Pilars de la Terra 

  - Pel·lícula preferida: La vida és bella 

  - Sèrie preferida: Friends o House 

  - Anys que portes a l’esplai: Aquest és el segon any de monitora, però 

vaig estar molts anys de nena. 

  - Què t’agrada més de l’esplai? Que tots siguem una família, i també 

m’agraden moltíssim les colònies. 

  - Un desig per l’esplai: Aconseguir un local propi i que duri molts i molts 

anys. 

         

          
        - Nom: Tomàs Baltanàs Sànchez 
        -Edat: 9 anys 
        -Grup: Mitjans 
        -Estudis: 4 de primària 
         -Dibuixos preferits:doraemon,eldatactiu Conan,etc 
         -Menjar preferit: patates fregides amb un ou ferrat 
         -Heroi preferit:Spiderman 
         -Què en penses de l’esplai: que va ve par aprendre jocs i coses 
         -Què t’agradaria fer a l’esplai?: jugar a la playstation 3  
         -Monitor/ra preferit/da: Dani , Marta i Berta 
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Fem una.. SOPA DE LLETRES DE L’ESPLAI!... 

En la següent sopa de lletres heu de trobar les paraules: monitor, esplai, 

colònies, sortida, grecs, romans, víkings, viure, compartir, estimar, jugar, 

riure, historiadora, Indie, Joe.  

V I K I N G S G I W W V I U R E L O 

G H M N B V G C D R F G H U J O Y G 

N O K U H Y V G F S V I N D I E O P 

W R O M A N S Q W S R F V J I O P G 

P O L Y U N B V X F T G J E M E V R 

H V G F R D S E C N J U J U K L K E 

I Y J J O E B N J U E E R T G B V C 

L N K M N H V G J I R D Y J N A F S 

J B D J I T M Y N U H L C O M P R J 

Q W E R T Y U O I O P A S D F G H J 

K L Ñ M N B L V N C X F Y H J C H U 

V G H J K O Z X C I V B N M B O Q W 

E R R T C Y U I O P T A S D F M G H 

S G A H J K K L P O V O B C D P Q Y 

O G M X F U I T R B N R R G H A J L 

R Q I L K J H B N K G T Y V N R X F 

T L T H I S T O R I A D O R A T H B 

I C S H B N H C N C Y H I V I I J O 

D G E S P L A I S O R T C O L R M O 

A L H K U Y B V G R I U R E R F B V 
     

Què 

divertit és 

jugar amb 

l’esplai la 

Fera! 
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Fixeu-vos amb les caselles acolorides, si hi poseu 

atenció, veureu que les lletres estan en ordre. Donant 

la pista: “ Quin monitor essencial falta aquest any a 

l’esplai perquè està estudiant fora?” a qui creus que 

ens referim?  

                                                     _  _  _  _  _ 

 

I ara...Activem la ment  amb...  SUDOKUSPLAIER!... 

Per començar a activar-la...Nivell 1! 
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I ara que ja em 

entrenat...Nivell 2! 

                                                        

                                                        

 

 

 

 

 

 

I, finalment...pels més 

atrevits...Nivell 3! 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

M’endevines una...Endevinalla?                  

 

Cul o colze?                                     

         

                Endevinalla 2 
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Tens problemes? Aquí tens les... ESPLAISolucions!                                                                                           

Sopa de lletres i enigma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quin monitor 

essencial falta 

aquest any? La 

resposta és...El 

JAUME! 
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      Sudokusplaier: 

                    Nivell 1                                                 Nivell 2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endevinalles:                                                                        

Endevinalla 1...Les quatre estacions de l’any 

Endevinalla 2...Dofí 

Cul o  colze?   
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Els vostres monitors us desitjen unes 
bones festes i un feliç any nou!! 
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