
PUJA AL ROSER

EXPRESS
EL  TREN  SORTIRÀ  EL  

23  DE  DESEMBRE  A  LES  9H !

CASAL .ELROSER .ORG

http://casal.elroser.org/


Casal
Horari: de 9.00h* a 14.00h
Cal portar: Esmorzar i aigua
El món del gel:

Cal portar:  Esmorzar, aigua, guants,
mitjons gruixuts i casc. 

Dia sobre rodes: 
Cal portar: Esmorzar, aigua i patinet,
monopatí, patins o  bicicleta**, i casc.

Excursió
Horari: de 9.00h a 17.00h  
Cal portar: esmorzar, samarreta de
l'esplai, dinar, berenar i aigua

Ens endinsarem a Barcelona, per viure la
màgia del Nadal, t'ho perdràs?
 
Servei de menjador

Horari: de 14.00h a 17.00h
En finalitzar el servei de menjador
s'organitzen activitats i tallers fins  les 17.00h

 
 
 

I el diumenge 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 llistat
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 acomiadarem.
 
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

CALENDARI D'ACTIVITATS!

*Disposem de servei de canguratge gratuït de 8.00h a 9.00h tots els dies.
**No elèctric. En cas de no tenir, avisar a l'equip de monitores per a poder buscar-ne.



Ens ha arribat una carta que anava dirigida als Reis Mags a l’esplai i ningú sap
com ha arribat aquí. L’ha escrit un infant que es diu Noah i que demana moltes
coses (entre elles una mica de salut per la seva família i moltes ganes de que tot
vagi bé). El Noah vol que els Reis li portin tot, però com la carta no ha arribat a
l’Orient, no ho sabran mai! Necessitem ajuda per a fer que la carta arribi al seu
destí, et perdràs aquesta màgica aventura?

DOCUMENTACIÓ I PAGAMENTS

L'AVENTURA DEL CASAL

EL MENJADOR

El cobrament del casal es realitzarà
mitjançant domiciliació bancària al
finalitzar aquest.
 
Documentació necessària
          - Inscripció Casal de Nadal
          - Document SEPA

- Fotocòpia Tarjeta Sanitària



Esplai del Roser
Avinguda Espanya, 21

08290 Cerdanyola

esplai.elroser.org
esplai@elroser.org

682.081.181

Troba'ns a les xarxes!
@esplaidelroser

MÉS ACTIVITATS DE LA

FUNDACIÓ

Centre d'educació en el lleure que té lloc els dissabtes a la tarda
per a infants i joves de totes les edats! Esplai de dissabtes, Camps
de treball, Casals i Colònies. Hi ha activitats per a totes!

És un espai de reforç educatiu, acompanyament escolar i
creixement personal que es realitza totes les tardes de 17.30h a
19.30h entre setmana!

Pels amants de la música, sabeu els beneficis que aquesta té? Des de
la Fundació, oferim dues activitats: classes de guitarra els divendres a
la tarda i grup de vocal els dissbates al matí. Vine a provar-ho!


