Eii eii eiii!!! Que tornen les COLÒNIES DE L’ESPLAI SANT
JAUME!!!
Un any més tornem a donar el tret de sortida a les esperades
colònies d’estiu, que com bé ja sabeu consisteixen en passar 11
dies envoltats de natura, acompanyats d’amics i amigues mentre
duem a terme un munt d’activitats com excursions, jocs,
manualitats, vetllades, tallers, esports….
Les colònies són un espai on poder posar en pràctica tot allò en que creiem els
monitors i monitores de l’Esplai: educar en valors i treballar els hàbits del quotidià i
socials a partir de l’educació en el lleure.
Aquest any les colònies tindran lloc a la casa de colònies Montsant, a 5 minuts de
Vilaller durant els dies del 18 al 28 de juliol de 2019. Les colònies estan obertes a
qualsevol infant des de 1r de primària fins 4t d’ESO.
A més, com també està sent habitual, el dia 28 serà el dia de famílies. Un dia on
infants, monitors, familiars i tutors passarem un dia de germanor on veurem la casa
de colònies, els llocs on tan bé ens ho haurem passat els dies anteriors i dinarem
tots plegats per concloure els 11 dies de colònies.
El preu de les colònies és de 360 euros. Per facilitar-vos al màxim el pagament de
les colònies el fraccionarem en quatre quotes mensuals (març, abril, maig i juny) de
90€ cadascuna. La primera quota s’haurà de lliurar juntament amb el full d’inscripció
omplert a secretaria de l’escola o portar-ho a l’esplai.
Així que ja ho sabeu, si voleu viure una experiència única o repetir-la un any més,
afanyeu-vos en apuntar-vos a les colònies de l’Esplai Sant Jaume abans que s’acabin
les places!!
Equip de monis

Jo ......................................................................... amb DNI ................................................
pare/ mare/ tutor/ tutora de ............................................................. que ha cursat ..............
desitjo que participi de les colònies de l’Esplai Sant Jaume aquest juliol de 2019 i
abono en concepte de primera quota i inscripció la quantitat de 90€.
Per tal de rebre les futures circulars via correu electrònic, faciliteu-nos la vostra
adreça:
.........................................................................................

