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L'ESPLAI DEL ROSER
Les colònies d’estiu són una de les grans activitats 
que s’organitzen des de l’Esplai de Roser, una entitat 
infantil i juvenil que sense ànim de lucre i des del 
servei es planifiquen activitats durant tot l’any per 
als infants i joves.

A la nostra plana web podreu obtenir la informació 
de les diferents activitats que s’hi desenvolupen.

ESPLAI CAMP DE 
TREBALL COLÒNIESCASAL DE 

NADAL
CASAL
D’ESTIU

A més a més, l’esplai del Roser forma part de la Fun-
dació Roser de Maig on s’hi desenvolupen activitats 
com la coral infantil o el casal diari per al reforç edu-
catiu durant el període escolar.

Ruta + colònies

Nascuts entre el 2002 i 2006
Correspondència: ESO + Batx

I si les colònies et deixen amb ganes de més...
Gaudeix tot l’estiu amb nosaltres!

Anar de colònies és, possiblement, una de les experièn-
cies més maques per a un infant. Durant una setmana tens 
l’ocasió de viure una aventura emocionant i divertir-te amb 
els teus amics i amigues en un entorn únic.

Fer esports d’aventura, jugar al bosc, cantar a la vora del 
foc... Són moments que només pots viure en una setmana 
de colònies. I ara, en tens unes molt a prop! 
A més a més, aquest any gaudirem d’unes colònies molt 
especials. Amb molta il·lusió i treball, l’equip de monitores i 
monitors ha estat preparant una activitat molt diferent per 
fer d’aquest estiu, el millor de tots!

Aquest no serà un any qualsevol, aquest serà l’any de les 
colònies!

ORGANITZACIÓ

LES COLÒNIES

Aquest any tenim previst organitzar cinc grups de colò-
nies segons l’edat. Cadascun d’aquests grups tindrà una 
organització pròpia que anirà entrelligant-se amb les altres 
durant els diferents dies de l’estada.

GRUP DE MITJANS
Serà el grup de colònies que realitzarà l’estada dels 9 
dies a l’Alberg Rural Actio. Dins d’aquest grup en tro-
bem tres d’altres.
- BLAU [Nascuts ente el 2011 i 2012]
- TARONJA [Nascuts entre el 2009 i 2010]
- VERMELL [Nascuts entre el 2007 i 2008]

GRUP DE GRANS
Serà el grup de colònies que realitzarà una ruta de 
4 dies que finalitzarà a l’Alberg Rural d’Actio. Dins 
d’aquest grup també en trobem dos d’altres.
- GROC [Nascuts ente el 2005 i 2006]
- LILA [Nascuts entre el 2002 i 2004]



- Sac de dormir
- Màrfega
- Roba lleugera per a 4 dies
- Pijama
- Necesser
- Calçat còmode
- Lot
- Impermeable
- Gorra
- Xancletes i banyador

- Tovallola de piscina
- Protecció solar
- Loció antimosquits
- Protecció labial
- Roba d’abric
- Cantimplora
- Casc de Bicicleta
- Cadena antirobatori de bici
- Guants per bicicleta

- Roba per 6 dies
- Samarreta blanca
- Muda per tacar-se
- Tovallola de bany
- Samarreta de l’esplai 
- Calçat còmode de recanvi
- Roba d’abric
- Aquashoes

- Muda per la vetllada de fi de 
colònies
- Bossa per la roba bruta 
(millor de 
roba)

el PRIMER DIA CAL VENIR AMB:

- Fular de l’esplai
- Targeta sanitària original
- Esmorzar, dinar, berenar i sopar del primer dia en una 
motxilla petita

QUÈ CAL PORTAR ?DADES GENERALS CENTRE D’INTERÈS

CONTACTE

LA RUTA

Hora i lloc de sortida:
Dissabte 6 de juliol a les 9.00h del matí a la plaça 
de l’Esplai del Roser

Hora i lloc d’arribada:
Diumenge 14 de juliol a les 19.00h del vespre a la 
plaça de l’Esplai del Roser

Em dissenyat un recorregut meravellòs 
i tranquil, apte per a tots/es i amb grans 
vistes per observar el camí realitzat.

Descobrirem el goig de superar metes 
i de recompensa... unes activitats que 
no serem capaços de creure!

Comunicats a travès de les xarxes socials (prioritariament 
el twitter) en tot moment, l’equip de monitors/es anirem 
deixant comentaris, fotografies de tot el que va succeint 
a les colònies…

Per parlar amb els monitors/es durant les colònies: 
617 435 339 (Telèfon Erik)
606 056 943 (Telèfon Iris)

MOTXILLA DE RUTA

Durant els primers dies ens mourem tot fent 
una ruta per anar d’un lloc a un altre. La motxilla 
de ruta ha de ser tant petita com per poder-la 
transportar un/a mateix/a  en bicicleta durant 
bastanta estona sense dificultat.

MALETA DE COLÒNIES

Aquesta motxilla la deixarem el primer dia a l’alberg Actio i no la torna-
rem a veure fins al cinquè dia. Aquest any no caldrà incorporar coixinera, 
baixera, llençols… donat que hem sol·licitat el servei a l’Alberg.

INSCRIPCIÓ

PAGAMENTS I AJUTS

Per realitzar la inscripció et caldrà tenir la següent docu-
mentació:

- Butlleta d’inscripció
- Autorització de cobrament SEPA
- Fotocopia de la targeta sanitària CATSalut

A més a més el mateix dia de la sortida caldrà entregar:
- Targeta sanitaria CATSalut Original
- Autorització per a la pressa de medica-
ments (en cas de necessitar-ne).

Preu: 320€ 
Preu per a germans/es: 300€
S’aplicarà un 5% de descompte per a membres d’esplai
.
El pagament es podrà realitzar de les següents maneres:

- Domicialització bancaria única.
- Domicialització bancaria fraccionada.

El centre d’esplai del Roser possa a disposició a través de la Fundació 
Roser de Maig, Càritas Parroquial i el MCECC de la Fundació Pere 
Tarrés un servei d’ajuts i beques disponible per a famílies que ho ne-
cessitin.

- 1a nit: Cullera (Acampada)
- 2a nit: Barraquetes (Acampada)
- 3a nit: El Saler (Acampada)
- 4a nit: València Alberg Youth Hostel
- 5a, 6a, 7a i 8a nit: Alberg Actio

CULLERA

BARRAQUETES

EL SALER

VALÈNCIA

Benvingut/da a un mòn on els poders són possibles!


