
campdetreball@elroser.org 
@esplaidelroser

Amb molta il·lusió, iniciem un projecte que ens 
endisarà en unes colònies molt especials. Passem 
d'una nit de convivències a una estada de 4 nits 
que es completaran amb les activitats pròpies de 
colònies i un treball col·lectiu que realitzarem 
plegats

  

Del 5 al 9 d'abril 
 682 081 181 

campdetreball.elroser.org 
www.elroser.org

Aquesta Setmana Santa, 
endinsa't en una gran aventura!

Realitzarem l'estada a la finca de la Fundació Roser 
de Maig: Can Xammar de Baix 

Per arribar l’últim dia a la casa de colònies és molt 
senzill. Es troba en un camí al costat de l’Esglèsia 
de St. Genís. 

canxammar.elroser.org 
Camí de la Mare de Déu de Puigraciòs 4 
08480 Ametlla del Vallès

Per primera vegada... dues tandes: 
Grups de primària: Del 27 de juny al 4 de juliol 
Grups d'ESO i Batx: Del 11 al 19 de juliol 

Vina a la reunió informativa del 23 de maig  

Més informació 👇

colonies@elroser.org 
http://colonies.elroser.org

I si el camp de treball et deixa 
amb ganes de més …

Vina amb nosaltres a gaudir d'unes grans 

COLÒNIES D'ESTIU!

PRESENTACIÓ

CAN XAMMAR

Grups de primària 
VALLES OCCIDENTAL

Grups de l'ESO 
PICS D'EUROPA



El primer dia cal venir amb: 
- Fular de l’esplai 
- Targeta sanitària original 
- Berenar i sopar del primer dia

08.00h: Bon dia 

08.30h: Danses i aerobic 

09.00h: Esmorzar 
09.30h: Rentar-se les dents 

10.00h: Projecte de CT 

13.00h: Taller del projecte 

13.30h: Dinar 

14.30h: Serveis + T lliure 
16.30h: Activitat de tarda 

17.20h: Berenar 

17.30h: Centre d’interès 

18.00h: Activitat de tarda 

19.30h: Dutxes 
20.30h: Sopar 

21.20h: Rentar-se les dents 

21.30h: Activitat de nit 

23.30h: Estona amb tu 

23.40h: Bona nit / Espai 
Jove 

00.00h: Silenci

*Els horaris tenen modificacions depenent del 
desenvolupament de la jornada

Cal portar

A la motxilla: 
- Sac de dormir / llençols 
- Baixera pel llit i coixinera 
- Màrfega (Grup de grans) 

- Toalló de roba 
- Pijama 
- Necesser, tovallola de bany i xancletes 

- Roba per quatre dies  
- Muda per embrutar-se (pintarem) 
- Roba d’abric 
- Calçat còmode (més d’un) 

- Lot i cantimplora 
- Disfressa per a la última nit: temàtica d'Egipte 

- Impermeable i Gorra 
- Protecció solar i protecció labial 
- Loció antimosquits 
- Bossa per la roba bruta (millor de roba) 

- Ganes de passar-ho molt bé! 
- Somriure per a 5 dies

Aniràs amb moltes coses… 
Tornaràs amb moltes més!

Del 5 al 9 de abril per tan sols 125€ 
TOT INCLÒS!

El pagament es realitzarà per domicialització bancària*. En 
el moment realitzar la inscripció es podrà decidir: 

- Pagament fraccionat en dues parts el 3 de març i el 8 
d’abril (opció vàlida per inscripcions realitzades abans 
del 20 de febrer) 
- Pagament únic el dia 8 d’abril. 

Sortida: 
Diumenge 9 d'abril a les 16.30h de la tarda en dos 
punts diferents: 

- Cerdanyola del Vallès: a la plaça de l’Esplai 
del Roser (Av. Espanya 21) 

- Rubí: a l'aparcament de l'escarvidol (Carrer 
del Gimàs)

L'ESTADA PAGAMENTS

HORARI BASE

Jornada Familiar: 
L'últim dia realitzarem una jornada familiar a la casa 
de colònies. L'horari serà: 

- 13.25h Benvinguda 

- 13.40h Inici del dinar familiar 
- 13.40h Presentació del projecte realitzat i 
visita d'espais 

En cas de no poder assistir-hi, els participants tornaran amb 
l’equip de monitors/es fins a Cerdanyola o Rubí.

Arribada: 
Dijous 9 d'abril a les 13.00h del mig dia a la casa 
de colònies Can Xammar.

Per parlar amb els monitors/es durant les 
colònies:  682 081 181 
(Agrairíem que fos tan sols en cas urgent i entre les 

14.30h i les 15.00h o de 19.00h a 20.00h)

CONTACTE

Descomptes 
-Membres de la Fundació: 105€* 
-Els germans i les germanes gaudiran del 10% de 
descompte

*Gaudeixen d'aquest descompte membres del centre d'esplai, 
centre diari i coral del Roser. 
A més a més, també s'aplicarà el descompte per a membres de 
l'esplai Cremallera.


