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Presentació del casal d'estiu
Carregats d’energia i entusiasme un any més ens 
preparem per viure el millor dels estius!

Durant el casal coneixerem a tres iaies molt enrotlla-
des i seves nètes que fan de moments i bogeries la 
seva manera de viure.

Prepara’t per aprendre tu també  a 

 viure d’aventures!

TRíPTIC INFORMATIU

ORGANITZACIÓ
Per una millor organització, el casal es divideix en 
tres grans blocs. Segons la gestió i les pròpies acti-
vitats es realitzaran tant per any de naixement o bé 
pel bloc.

RATOLINS [Petits]
Nascuts entre 2013 i 2015

BRUIXES [Mitjans]
Nascuts entre 2009 i 2012

MUSSOLS [Grans]
Nascuts entre 2002 i 2008

CASAL D’ESTIU
2019

L'ESPLAI DEL ROSER
El casal d’estiu és una de les grans activitats que s’or-
ganitzen des de l’Esplai de Roser, una entitat infantil 
i juvenil que sense ànim de lucre i des del servei pla-
nifica activitats durant tot l’any pels infants i joves.

A la nostra plana web podreu obtenir la informació 
de les diferents activitats que s’hi desenvolupen.
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A més a més, l’esplai del Roser forma part de la Fun-
dació Roser de Maig on s’hi realitzen  activitats com 
la Coral o el Centre Diari pel reforç educatiu durant 
el període escolar.

Més informació



Casal
Horari: de 9.00h a 14.00h
Cal portar: Esmorzar i aigua.

Piscina
Horari: de 9.00h a 14.00h
Cal portar: Banyador (posat), tovallola, xancletes, roba de 
recanvi, crema solar, esmorzar, samarreta de l’esplai, gorra 
i aigua.
*El grup de petits (ratolins) hauran de 
dur gorro de piscina de
color verd (Obligatori. Possibilitat de venta a l’esplai).

Collserola
Horari: de 9.00h a 17.00h
Cal portar: Molta aigua, gorra, esmorzar, dinar, berenar, sa-
marreta de l’esplai i calçat còmode

Festa de l’escuma
Horari: de 9.00h a 14.00h
Cal portar: Banyador (posat), tovallola, xancletes, roba de 
recanvi, esmorzar, samarreta de l’esplai, gorra i aigua.

Xeringada
Horari: de 9.00h a 14.00h
Cal portar: Xeringa, samarreta blanca, tovallola,
 roba de recanvi, esmorzar, gorra i aigua.

Tour per Cerdanyola
Horari: de 9.00h a 14.00h
Cal portar: Esmorzar i aigua. 

Acampada i Nit d’Estrelles
Segons l’edat destinada. Opcions: AP [Petits], AM [Mitjans], AG 
[Grans], A [General], NE [Nit d’Estrelles]
Horari: de 18.00h del dia a 9.00h de l’endemà
Cal portar: Berenar, sopar, esmorzar, sac de dormir, màrfe-
ga, pijama, calçat còmode, loció antimosquits, roba per al 
proper dia (mirar si hi ha piscina) i lot.

MacroActivitat
Horari: de 9.00h a 14.00h
Cal portar: Esmorzar, aigua i samarreta de l’esplai 
dins la motxilla.

Sortida Familiar [activitat amb les famílies]
Horari: de 19.30h (divendres) a 16.30h (dissabte)
Cal portar: Sac de dormir, calçat còmode, sopar per com-
partir, pijama, lot, muda blanca per la nit (festa Eivisenca), 
roba per l’endemà, loció antimosquits i roba d’abric. 

Gran excursió: Marineland [grup de petits] 
Gran excursió: Illa Fantasia [grup de mitjans]
Gran excursió: WaterWorld [grup de grans]

Horari: de 9.00h a 20.00h
Cal portar: esmorzar, dinar, berenar, tovallola, banyador, 
xancletes, samarreta de l’esplai, roba de recanvi, crema so-
lar i aigua.

Gran Fira
Horari: de 9.00h a 14.00h
Horari per famílies: de 12.30h a 14.00h
Cal portar: Esmorzar i aigua.

Dia sobre rodes
Horari: de 9.00h a 14.00h
Cal portar: Esmorzar, aigua + vehicle de rodes (bicicleta, pa-
tins, monopati... ).

Platja
Horari: de 9.00h a 18.00h
Cal portar: esmorzar, dinar, berenar, tovallola, 
banyador, xancletes, samarreta de l’esplai, roba 
de recanvi, crema solar i aigua

No surtis de casa cap dia sense la crema solar posada

HORARI BASE INSCRIPCIÓ

EL CASAL DIA A DIA

Tot i que poden tenir modificacions depenent del 
desenvolupament de la jornada, la major part dels 
dies de casal es realitzarà una sèrie d’activitats se-
guint el següent horari:

08.00h - 09.00h Canguratge
             09.00h  Inici de la Jornada
09.30h - 11.30h  Activitat 1
11.30h - 12.00h  Pati
12.00h - 13.45h  Activitat 2
               14.00h  Final de la Jornada

14.00h - 15.00h  Menjador
15.00h - 16.30h  Activitat de tarda
             17.00h  Tancament del casal

Per realitzar la inscripció tan sols caldrà entregar la següent 
documentació:

- Fitxa d’inscripció del casal d’estiu*

Per a noves incoporacions, serà necessari:
- Autorització de cobrament SEPA
- Fotocòpia de la targeta sanitària

Tot i haver estat apuntada a l’estiu anterior, mai està de 
més revisar que tinguem tota la documentació necessària.

*La fitxa d’inscripció autoritza al participant a l’horari habi-
tual del casal. Per a les excursions o activitats que surten 
d’aquest horari serà necessari entregar l’autorització de 
sortida pertinent que trobareu a la nostra plana web.

Apunta’t anticipadament i rebràs un
de descompte automàtic!

A més a més, per formar part de l’esplai, gaudiràs d’un 5% de 
descompte acumulatiu en totes les quotes.

Concepte Preu
Matins 60 €

Matins 2n germà 50 €

Matins 3r germà 40 €

Tardes [Menj + Activ] 45 €

Menjador esporàdic 10 €

Horari 
Matins

Horari 
Tardes

* La quarta setmana tindrà un cost de 5€ afegits per tal de poder fer el 
pagament de l’excursió.

* Els dies de setembre es contemplaran com una única inscripció (setmana 
setena) i el cost serà de 80€ els matins i 60€ les tardes. 

En qualsevol dels formats 
de pagament serà necessari 
tenir en compte que, en cas 
d’anul·lació abans d’una setma-
na prèvia a l’inici de la setmana 
desitjada al casal, es retornarà 
el 70% de l’import total. 

En un període menor es retor-
narà el 30% de l’import total.


