
ESPLAI EL DROP 
Riera d’Horta 51 bis 08027 Barcelona 
http://www.eldrop.org 
 

 

Calendari del curs  2019-2020 – 45 anys d’esplai 
 
primer trimestre 

21 setembre 
28 setembre 16:00h reunió monitors. 18:00h reunió de famílies: Audiovisual de les activitats d’estiu 

a La Salle Congrés i 18:30h inscripcions al curs d’esplai  
05 octubre, ds 12:00h activitat a la Pl. del Congrés - Festa Major del Congrés del 5 al 13 d’octubre. 

16:30 tarda d’esplai, activitat conjunta, i inscripcions a l’esplai 
18:00h Audiovisual de les activitats d’estiu a La Salle Congrés 

  18:30h inscripcions al curs d’esplai a La Salle Congrés  
12 octubre  El Pilar, festiu 
19 octubre  16:30h tarda d’esplai. 18.30h xocolatada, reunió amb les famílies, presentació del 

curs (conjunta i per grups) 
26 octubre  tarda d’esplai 
2 novembre No hi ha esplai – pont (dies 1-2-3) 
9 novembre tarda d’esplai 
16 novembre tarda d’esplai i inscripcions excursió a Olot (diumenge 17, RAJOLA JLS) 
(20 nov  Dia Universal dels Drets dels Infants) 
23-24 nov  excursió cap de setmana a Olot, casa colònies La Canova d’en Solà 
30 novembre tarda d’esplai 
   Previsió activitat Vetllada de Nadal 
07 desembre No hi ha esplai – pont (dies 6-7-8) 
14 desembre  tarda d’esplai: activitat preparació Vetllada Nadal 
21 desembre  Vetllada Nadal i darrer dia d’esplai del trimestre 
   (21 desembre – 06 gener) 

 

segon trimestre 

11 gener  primer dia d’esplai del trimestre 
18 gener 
25 gener 
01 febrer 
08 febrer 
15-16 febrer excursió cap de setmana La Clau a La Salle Premià de Mar 
22 febrer  matí: rua carnestoltes del barri – tarda d’esplai – reunió pares, activitats d’estiu (19:00h) 
29 febrer 
07 març   
14 març   tarda d’esplai - informació i inscripcions a la Festa de Primavera 
21 març   tarda d’esplai - inscripcions a la Festa de Primavera 
28-29 març Festa de Primavera a Sant Martí de Ses. (casa el Molí de La Salle) i darrer dia d’esplai 

del trimestre 
  (04 - 13 abril) 

   

tercer trimestre 

18 abril  primer dia d’esplai del trimestre - TRINFA 
25 abril 
02 maig  No hi ha esplai – pont (dies 1-2-3) 
08-09 maig  Montserrat a peu des de Barcelona. JLSalle 
09 maig  Montserrat a peu des de Manresa. JLSalle 
16 maig   
23 maig   
30 maig  NO hi ha esplai (dies 30-31 maig i 1 juny) ? 
01 juny  segona Pasqua (festiu a Barcelona)     
06 juny 45 anys:  dinar de carmanyola en família, jocs de taula, activitat conjunta (cinema/jocs) i 

degustació de pastissos / fi de curs 
13 juny  18:30 reunió de pares, activitats d’estiu 
 

Activitats d’estiu: del dilluns 20 al dimecres 29 de juliol de 2020 
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