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CLUB 
COM VA ANAR EL CASAL? 

L’ACTIVITAT ESTRELLA D’AQU EST NADAL 

 Qui diu que les vacances de nadal són avorrides?? Aquí, al Club no ha estat pas així!! Durant 

els dies 2,3 i 4 de Gener hem jugat a jocs de tots els colors amb els companys i companyes, hem 

estat uns cuiners de primera i hem fet deliciosos pas&ssos, fins i tot ens ha donat temps de veure 

alguna pel·lícula que ens agrada molt. Però també hem &ngut temps de posar-nos en la pell dels 

grans informà&cs i jugar amb els ordinadors i, per descomptat, amb la nostra gran crea&vitat hem 

fet d'ar&stes creant ninots i jocs de taula amb fang! Per acabar, l'úl&m dia vam fer una pe&ta festa 

que s'ho van passar d'allò més bé, fins i tot, els infants van ser sorpresos/es amb un regalet que no 

s’esperaven. 

 Els monitors i monitores esperem que els nens i nenes que van par&cipar al casal de Nadal 

s’ho hagin passat tan bé com nosaltres amb ells/es durant aquests dies. 

S’APROPA EL CARNAVAL Joc i joguina 2012 

Doncs si, sembla que es&gui molt lluny, 

però enguany el Carnaval comença el dia 7 de 

febrer amb la festa del Dijous Gras. Ben aviat co-

mençarem a preparar els dies especials, la rua, 

les disfresses, la carrossa que acompanyarà a la 

comparsa... Així doncs si vols col·laborar d’algu-

na manera ja sigui disfressant-te, muntant la car-

rossa o ajudant en alguna altra cosa que se t’a-

cudeixi es&gues atent al bloc i al facebook o bé, 

pregunta als monitors/es del club. 

Ànims, aquest any hem de fer la comparsa 

més nombrosa! 

Tot i que sembla que va ser fa molts dies 

no fa ni un mes que vàrem organitzar la set-

mana de Joc i Joguina. Va ser una setmana 

molt intensa amb ac&vitats especials, alguna 

sor&da i visites de personatges importants. 

Volem donar les gràcies a totes aquelles 

persones que van oferir, voluntàriament, la se-

va ajuda. Sense elles ens hauria estat més di?-

cil fer tot el que ens havíem proposat! 

Hi tornarem al Desembre del 2013 i se-

gur que serà millor! No hi falteu! 
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Comencem els dissabtes del segon trimestre. Veniu a gau-
dir amb els companys i companyes del grup de les ac&vitats 
que us tenim preparades per aquesta tarda de retroba-
ment! No podeu faltar-hi! 

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

MANUALITATS: PETITS 17/03 i MITJANS 

24/03 

Follets  Espantalls  Rodamons  Follets  Espantalls  Rodamons  Follets  Espantalls  Rodamons  Follets  Espantalls  Rodamons      
Isards  RaidosIsards  RaidosIsards  RaidosIsards  Raidos    

Passeu per la Secretaria per apuntar-vos i signar l’autorització per a les ac?vitats escollides 

ATENCIÓ!!! 

- Tots els desplaçaments els farem amb transport públic 

excepte quan faci falta algun altre transport. 

- Aquests dies sigueu puntuals... EL TRANSPORT NO ESPERA!! 

- GEPIS, no oblideu la tarja de metro i el passi d’acompanyant si el teniu!! 

PREUS 

-  SD: Socis de dissabte     -  NS: No socis ni de dissabte ni del Club. 

EL LLIURAMENT 19/01/2013 

ACTIVITAT AL CLUB  12/01/2013 

Ja tenim la primera excursió del l’any 2013. Anirem 

a la Vall d’Olzinelles, un recorregut senzill pel parc 

del Corredor del Montnegre. Anirem amb tren fins a 

Sant Celoni i des d’allà cada grup començarà la seva 

excursió. 

Com que tenim una estona de viatge fins allà aquest 

dissabte quedem a l’estació de Rodalies de Bell-

vitge a l’hora de sor?r. SI US PLAU, CAL SER PUN-

TUALS PER AGAFAR EL TREN CO RRECTE. 

No oblideu el material de les excursions! 

Horari:   de 8:30h a l’estació de tren de Bellvitge 

  a 17h al Club  

Preus:   SD: 7€  S:13€    NS:16€ 

EXCURSIÓ - 26/01/2013 

Naps      MelonsNaps      MelonsNaps      MelonsNaps      Melons    

Segur que molts de vosaltres ja teniu fetes les tres excursi-

ons. Ha arribat el moment de que rebeu el mocador del 

club de les mans dels vostres monitors. Farem la cerimònia 

d’entrega i una mica de festeta. No hi falteu! 

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

El grup de Joves a Internet 
        jovesbellvitge.wordpress.com 

        jovesclubellvitge@gmail.com 

        Joves Club Infan&l Juvenil Bellvitge   

 @JovesCIJB  

Comencem els dissabtes al club. Veniu a veure que es el 
que tenim preparat per aquesta tarda! 

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

MANUALITATS: PETITS 17/03 i MITJANS 

24/03 

ACTIVITAT AL CLUB  19/01/2013 

ACTIVITAT AL CLUB  12/01/2013 

Anirem d’excursió i com ja sabeu les hem passat al 

diumenge. Aquest en concret anirem a pujar el Ta-

gamanent per veure si trobem neu al cim.               

No oblideu el material de les excursions! 

Horari:   de 8:30h a la Renfe de Hospitalet a  

  17:30h a la Renfe de Hospitalet  

Preus:   SD: 7€  S:13€    NS:16€ 

EXCURSIÓ - 27/01/2013 

Ens tornarem a reunir al Club per preparar l’excursió del dia 

27. No hi falteu! 

Horari:   de 16:30h a 19’30h al Club  

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 



 

 

Anirem a Queen’s ,un Karaoke de Cornellà on passa-
rem una estona diver&da, cantant i ballant. El preu de 
l’entrada inclou una consumició i molta diversió.  
 

Hi anirem en transport públic. (Cal portar el passi de 

metro i el d’acompanyant en el cas que en &ngui) 

Horari:   de 16:15h a 19:45h al Club  
Preus:   SD: 5€  S:11€         NS:14€ 

KARAOKE - 19/01/2013 

Animeu-vos a venir al cinema amb els vostres companys/es 

el primer dissabte del segon trimestre. 

Hi anirem amb transport públic. (Cal portar el passi de me-

tro i el d’acompanyant en el cas que en &ngui) 

Horari:   15h a 19h al Club 

Preus:   SD: 9€  S:15€    NS:18€ 

CINEMA – 12/01/2013 

GEPISGEPISGEPISGEPIS    

MATERIAL PER A LES EXCURSIONS 
Recordeu que cal portar: 
 - Roba i calçat adequats - Can&mplora  - Esmorzar      
 - Dinar     - Gorra o barret  - Impermeable 

El grup de GEPIS a internet: 
 

gepis.blogspot.com 

Realitzarem un taller de manualitats al club per tenir un 

record de les ac&vitats de dissabtes!!! 

Horari:   10h a 13h al Club 

Preus:   SD: 0€  S:6€    NS:9€ 

TALLER DE MANUALITATS - 26/01/2013 

Què trobareu a l’Espai Familiar del Què trobareu a l’Espai Familiar del Què trobareu a l’Espai Familiar del Què trobareu a l’Espai Familiar del 

Club d’Esplai Bellvitge?Club d’Esplai Bellvitge?Club d’Esplai Bellvitge?Club d’Esplai Bellvitge?    

 Un espai de joc i relació, on els infants de 0-3 anys 
viuen el seu primer espai social i, les famílies poden 
compar&r inquietuds i necessitats. 
 
Els infants reben una proposta amplia i segura de joc 

i les seves famílies reben recolzament i assessora-

ment en tot allò que envolta el món del nadó i la pri-

mera infància. 

A qui va dirigit aquest espai?A qui va dirigit aquest espai?A qui va dirigit aquest espai?A qui va dirigit aquest espai?    

 Als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. 

Els nens i les nenes vindran acompanyats  

d’un adult. 

Què trobareu a la Ludoteca en Què trobareu a la Ludoteca en Què trobareu a la Ludoteca en Què trobareu a la Ludoteca en 

Família del Club d’Esplai Bellvitge?Família del Club d’Esplai Bellvitge?Família del Club d’Esplai Bellvitge?Família del Club d’Esplai Bellvitge?    

Oferim un espai de joc, d’experimentació i de desco-
berta, on els infants comparteixen una estona de joc 
amb els seus pares, avis o germans/es. A més de po-
der relacionar-se amb d’altres infants i altres adults. 
 
És un espai de trobada, on s’ofereix assessorament 

del joc, hi ha una proposta amplia i segura dels jocs i 

dels racons 

A qui va dirigit aquest espai?A qui va dirigit aquest espai?A qui va dirigit aquest espai?A qui va dirigit aquest espai?    

 Als infants de 0 a 6 anys i a les seves famílies. 

 Cal que els nens i les nenes vagin  
acompanyats  d’un adult. 

Horaris i preusHoraris i preusHoraris i preusHoraris i preus    

Dilluns i Dimecres de 16’45 a 19h 

Preu: 18€ mensuals 

Dimecres de 10 a 12’30h 

Preu: 18€ mensuals 

NOUS PROJECTESNOUS PROJECTESNOUS PROJECTESNOUS PROJECTES    



CALENDARI GENER 
DIA ACTIVITAT DIA ACTIVITAT 

Dimarts 8 INICI DEL CURS Dissabte 19 Ac&vitat al Club 

Dissabte 12 Ac&vitat Al Club  Ac&vitat al Club 

 Ac&vitat Al Club  Ac&vitat al Club 

 Ac&vitat Al Club  Karaoke 

 Cinema 23 i 24 Portes Obertes Grup Follets 

14, 15 i 16 Portes Obertes Espai Dissabte 26 EXCURSIÓ 

 Familiar i Ludoteca   EXCURSIÓ 

   Ac&vitat al Club 

  Diumenge 27 EXCURSIÓ 

  30 i 31 Portes Obertes Isards i Raïdos 

G 

A Internet 
       facebook.es/CEBellvitge 

@ClubBellvitge 

cebellvitge.wordpress.com 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Al Club: 
Rambla de la Marina 161-177 
Tel. 93 335 40 00 
Fax  93 263 02 59 
08907 L’Hospitalet de Llobregat 

CONTACTE: MARC C. ( 933.354.000 Pregunta a secretaria) 

- SORTIDES A DIFERENTS BARRIS DE LA CIUTAT. 

- GRUP DE TABALS DE PARES I INFANTS 

- PARTICIPEM A LES FESTES DEL BARRI 

VOLS PARTICIPAR DE LA COLLA DE DIABLES I 
DIABLESSES? 
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PORTES OBERTES A LES ACTIVITATS DIÀRIES 
 Aprofitant el primer més de l’any hem decidit obrir les portes de tres grups de l’esplai. Si co-

neixeu algú que vol provar les ac&vitats i/o els vostres fills/es tenen algun amic que volen convidar 

apunteu-vos bé les dates i els grups! 

Follets: nens i nenes de P3. 23 i 24 de gener de 16:30ha a 19h 

Isards i Raïdos: Nens i nenes de 3r a 6é de Primària. 30 i 31 de gener a de 16:30h a 19h 


