
 

Per Festa Esplai...Digues la teva ! 

Festa Esplai és la gran festa dels esplais i de totes les activitats i projectes que impulsem des de 

Fundesplai. Any rere any, aquesta gran activitat col·lectiva es transforma amb les propostes i 

idees de totes les persones que la fem possible. Enguany , d’acord amb tot el treball que hem 

endegat, volem fer un pas més i  promoure la participació dels nois i les noies en el procés de 

disseny de la Festa.  

Objectius 

 Implicar els infants en el disseny de la Festa Esplai.  

 Recollir l’opinió i les propostes dels infants i assumir el compromís perquè alguna 

d’aquestes idees s’incorpori a la Festa.  

 Informar als infants sobre les propostes recollides i els criteris que s’han tingut en 

compte alhora de l’elecció final.  

Metodologia  

 La comissió de Festa Esplai s’encarrega d’informar als esplais i espais educatius del 

migdia sobre aquest petit projecte.  Se’ls facilitarà una activitat didàctica per estimular 

la participació 

 Participar d’aquest projecte és voluntari.  

 La comissió centralitza la recollida de les propostes i assumeix el compromís de 

valorar-les i informar sobre l’elecció final.  

 

Calendari  

Teniu fins el 16 d´abril per enviar les vostres propostes al correu de la federació: 

federacio@fundeplai.org  

 

  

mailto:federacio@fundeplai.org


Per Festa Esplai.... digues la teva!  

Aquí teniu algunes activitats molt senzilles per donar a conèixer la Festa Esplai entre els 

vostres grups d’infants i adolescents i recollir les seves idees per l’edició d’enguany.  

Aquestes activitats estan pensades per ser dinamitzades a nivell de grup.  També podeu 

animar-vos a fer extensiva la participació convidant a tothom a dir la seva mitjançant una 

bústia per recollir les opinions.  

Naturalment aprofiteu els vostres espais de participació: assemblees, valoracions, per parlar 

de la Festa.  

Activitat 1. Avui parlem de...  

Joc de proves per introduir el tema de treball. Activitat recomanada per infants fins els 12 

anys. El propòsit d’aquesta proposta és començar a transmetre l’esperit festiu de la festa.  

Objectiu del joc: endevinar el tema sobre el qual parlarem.  

El grup es divideix en equips. Cada equip pot començar per una prova diferent.  

Distribuïm l’espai en diferents racons de proves. En funció de l’edat i les possibilitats del lloc, 

les proves poden estar més o menys allunyades.  

A la realització de la prova se’ls lliura una part del logotip de la Festa Esplai. Al finalitzar totes 

les proves hauran de muntar el trencaclosques. Amb els més grans podeu inventar-vos un 

jeroglífic per fer-ho una mica més complex.  

Per exemple  

  + E + S +  

Idees de proves:  

- La súper bombolla: Es posa una sortida i una arribada, a no més de 10 metres de 

distància. Els infants hauran de fer una bombolla i amb l’ajuda dels seves bufades o 

movent les mans com si fos un ventall han de moure la bombolla fins a la meta i en un 

temps determinat. També es pot fer amb un globus.  

- Transformem una cadira: es tracta de transformar una cadira en una obra d’art en un 

temps determinat. Els infants disposaran de materials diversos: robes, paper, caixes... 

- Encistellar la pilota: Encistellar en un muntatge fet per vosaltres amb llaunes, amb 

galledes o preparant un monstre de cartó... 

- Superar un circuit d’obstacles: amb cintes de pintor podem crear un circuit diferent i  

ben divertit .  

 



Activitat 2. La Festa en imatges 

Recordem edicions anteriors per conèixer la festa i saber les activitats que tradicionalment s’hi 

organitzen.  

2017- https://www.youtube.com/watch?v=HvPFWQnn1AY 

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=d4qvoIofNWo 

2014 - https://www.youtube.com/watch?v=W3fx0inhG1o 

2013 - https://www.youtube.com/watch?v=_-Gy_em9qVI 

 

Activitat 3 . Digues la teva!  

La diana del logotip servirà de base per recollir les opinions i propostes dels infants. Les idees 

més properes al centre  seran les activitats imprescindibles, allò que no hi pot faltar. I les que 

estiguin més allunyades, aquelles que ens agraden menys.  
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