
Perquè de Nadal només n’hi ha un a l’any...
Vine a viure’l amb nosaltres!
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CASAL
(Especial Caga Tió)

Festiu
(Nadal)

Festiu
(Sant Esteve)

CASAL
(Camp.de Joguines)

CASAL
(Dia sobre rodes)
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CASAL
(Especial Nit Vella)

Festiu
(Any Nou)

CASAL EXCURSIÓ CASAL

CALENDARI D’ACTIVITATS

Casal
Horari: de 9.00h* a 14.00h
Cal portar: Esmorzar i aigua
Dia sobre Rodes

Cal portar: Esmorzar, aigua i algun pati-
net, monopatí, skate. També podria ser una bicicleta. 

En cas de no tenir, aviseu per a que el casal pugui buscar-ne.

Menjador
Horari: de 14.00h a 17.00h
Al finalitzar el servei de menjador s’organitzen 
activitats i tallers fins a les 17.00h

Excursió
Horari: de 9.00 a 18.00h
(També amb servei de canguratge)
Cal portar: esmorzar, samarreta de l’esplai, 
dinar, berenar i aigua.
Serà un dia especial que passarem a Sant 
Cugat. Amb entrada al VAS! Vens a saltar?

*Disposem de servei de canguratge gratuït 
de 8.00h a 9.00h 

I, dissabte 5 de gener:
Us proposem pujar a la carrossa de l’esplai 
en la cavalcada de Reis.

Horari: a partir de les 16.30h
Cal portar: La disfressa explicada a la 
nostra web i haver-se inscrit en el llis-
tat abans de la data límit.

A les 16.30h sortirem des del casal sobre 
del camió fins a l’inici del recorregut. Al 
acabar tornarem a l’esplai on ens acomia-
darem.

A més a més, per fer l’activitat, necessitarem disposar d’un 
nombre de pares/mares voluntaris per acompanyar-nos 
al voltant del camió durant el transcurs de la cavalcada. 
Aquests també pujaran a la carrossa amb nosaltres fins a 
l’inici i per a la tornada al casal.

EL CASAL DIA A DIA CAVALCADA DE REIS
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Arròs amb tom.
Croquetes  amb 

amanida
Turrons

Festiu
(Nadal)

Festiu
(Sant Esteve)

Llenties
Truita de patates

Fruita

Sopa
Calamars amb 

amanida
Fruita
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Crema de car-
bassó

Pit de pollastre
Fruita

Festiu
(Any Nou)

Macarrons
Botifarra amb 

patates
Iogurt

Pícnic
Dinar especial de 
hot dog, chips i 

altres.

EL MENJADOR

DOCUMENTACIÓ I PAGAMENTS

L’ AVENTURA DEL CASAL

No us ho creureu! Això no pot estar passant! El Rei Baltasar a desaparegut! DESAPARE-
GUT!! Sabeu les conseqüencies que comporta això? No hi hauran regals a Cerdanyola del 
Valles perquè com tothom sap el Rei Baltasar s’encarrega de repartir els regals als nens i 
nenes d’aquesta ciutat! 

Un gran secret s’amaga d’arrere d’aquesta extranya desaparició. Se-
rem capaços de revelar-lo? Aconseguirem recuperar el Rei Baltasar 
a temps?
No us ho podeu perdre! 

Seguint el model del casal d’estiu, el co-
brament de casal es realitzarà amb do-
miciliació bancaria al finalitzar aquest.

Documentació necessària:
- Inscripció Casal de Nadal
- Autorització excursió
- Document SEPA

Preu / Modalitat Membres 
d’esplai

No membres
d’esplai

Casal Complert (7d) 70 € 77 €

Casal Complert (7d)
(Germans/es) 60 € 66 €

Menjador Complert (7d) 42 € 42 €

Esporadic Casal 12 € 13 €

Esporàdic Menjador 7 € 7 €



Aquest és un curs molt especial. El nostre centre d’esplai celebra els 25 anys des de la seva 
constitució i inici de les activitats!

Aquest motiu ens engresca a realitzar una gran activitat amb tots els membres d’esplai, 
casals, camps de treball i colònies. Vosaltres, com a membres del casal de Nadal també hi 
esteu convidats/des!

Tota la informació la trobareu a:   http://larose.cat

esplai.elroser.rog
esplai@elroser.org

682 081 181

Esplai del Roser
Avinguda Espanya 21

08290 Cerdanyola

@esplaidelroser


