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LA FUNDACIÓ ROSER DE MAIG
La Fundació Roser de Maig és una ONL d’acció social, educa-
tiva i de lleure. Està formada majoritàriament per equips de 
voluntaris i voluntàries de Cerdanyola del Vallès que dediquen 
en el seu temps lliure a millorar l’entorn del que formen part 
acompanyats i acompanyades de la infància i joventut de la 
ciutat.

La formen realitats com el Centre d’Esplai del Roser, el Centre 
Diari o el grup de Coral. A més a més també compta amb 
altres projectes en el territori català, així com espais de coo-
peració internacional. 

L’ESPLAI DEL ROSER
Espai de lleure educatiu on es realitzen activitats i sortides 
que ens ajuden a compartir bones estones i gaudir amb un 
grup d’amics/gues. Marxem d’excursió, fem tallers i moltes al-
tres activitats. Es realitza cada dissabte a la tarda.

ESPLAI CAMP DE 
TREBALL COLÒNIESCASAL DE 

NADAL
CASAL
D’ESTIU

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

colònies

Nascuts entre el 2008 i 2014
Correspondència: Primària

Aquest any tenim previst organitzar tres grups de colònies 
segons l’edat. Segons la normativa establerta per la Covid, 
cadascun d’aquests grups tindrà una organització pròpia 
que anirà entrelligant-se amb les altres durant els diferents 
dies de l’estada.

Els grups, o unitats de convivència, estaran formats/des 
per un màxim per 10 infants i amb un mínim de 2 moni-
tors/es

DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS

- PETITS [Nascuts ente el 2014 i 2012]
- MITJANS [Nascuts entre el 2011 i 2010]
- GRANS [Nascuts entre el 2009 i 2008]

I si les colònies et 
deixen amb ganes de 
més...

Gaudeix tot l’estiu 
amb nosaltres!

Les colònies d’estiu comtpen amb el suport i la col·laboració de:

[Exclusivamente para uso académico] 



MALETA DE COLÒNIES

- Sac de dormir o llençols
- Coixinera

- 6 mascaretes higièniques d’un sol ús
- Pot petit (100ml) de gel hidroalcoholic
- Roba per 6 dies
- 1 muda per tacar-se
- Samarreta de l’esplai 
- Samarreta blanca
- Pijama
- Petita motxilla per fer excursions
- Muda per la vetllada de fi de colònies
- Bossa per la roba bruta

- Calçat còmode
- Roba d’abric
- Cantimplora
- Lot
- Impermeable

- Tovallola petita de mans
- Tovallola de bany
- Necesser amb utensilis higiene personal

- Xancletes i banyador
- Tovallola de piscina
- Protecció solar
- Loció antimosquits
- Protecció labial

Recomanem:
- Portar marcades totes les pertinenxes
- Dut  la roba de cada dia separada i embolsada

el PRIMER DIA CAL VENIR AMB:

- Fular de l’esplai (cal demanar-lo si no se’n té)
- Targeta sanitària original

QUÈ CAL PORTAR ?DADES GENERALS

INSCRIPCIÓ

PAGAMENTS I AJUTS

CENTRE D’INTERÈS

CONTACTE

Hora i lloc de sortida:
Dilluns 29 de juny a les 17.00h de la tarda a la 
plaça de l’Esplai del Roser

Hora i lloc d’arribada:
Dissabte 4 de juliol a les 19.00h del vespre a la 
plaça de l’Esplai del Roser

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

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

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: 275€ 
Preu per a germans/es: 250€
S’aplicarà un 5% de descompte per a membres de la Fundació 
Roser de Maig
.
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.

Ha arribat el moment que totes estàvem esperant! S’acos-
ta el gran torneig d’arts marcials on totes les escoles es 
veuran les cares per competir entre elles! Però necessiten 
nous membres per poder derrotar a les millors escoles en 
aquest esport. Seràs tu el guanyador/a?
T’hi esperem!

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: 
682 081 181 (Telèfon Fundació)
606 056 943 (Telèfon Iris)


