
                                                                  
 

 Benvolgudes famílies, 

 
Després d’unes merescudes vacances i la tornada al cole us informem que l’equip de 
monitors i monitores torna fresc i motivat per engrescar aquest nou curs! 
 
Per començar,dissabte 7d’octubre a les 16:30h a l’esplai, arriba el tant esperat primer dia 
d'esplai, amb un munt d’activitats molt especials per a tots els infants,on esperem que 
assistiu totsi totesi convideu a amics, germans, cosins i a tothom qui vulgueu! L’esplai 
acabarà a les 19hamb un berenar per tots els infants. 
 
Pel que fa a la reunió informativa del curs per famílies,serà el dissabte 14d’octubre a les 
19:15hores. Agrairíem la vostra assistència, ja que pensem que és una reunió important per 
coneixe'ns millor i saber com serà el nou curs.  
 
Finalmente, aprofitem l'ocasió per a comunicar-vos el calendari del primer trimestre, que és 
el següent: 
 
7d’octubre: Primer dia del curs 

14d’octubre: Esplai + Reunió informativa 

21d’octubre: Esplai 

28d’octubre: Esplai 

4de novembre: Esplai 

11 i12 de novembre: Excursió conjunta 

18de novembre: Dia del monitor (NO hi ha esplai) 

25de novembre: Esplai 

2de desembre: Esplai 

9de desembre: PONT (NO hi ha esplai) 

16de desembre: Últim dia del trimestre 

 
El període d‘inscripcions començarà el dia 7d’octubre a partir de les 16.30 hores i durarà 
tot el mes d’octubre. Caldrà entregar emplenat el full d’inscripció(que us podem entregar 
qualsevol dissabte a l’esplai o descarregar directament de la web)juntament amb les 
fotocòpies del carnet de la seguretat social i de vacunes del nen/a. Us agrairíem que 
procuréssiu entregar tots els documents dins del període per facilitar-nos la feina.  
 
La quota del curs és de 60€*, que podeu fer efectius d’un sol cop els dies d’inscripció o bé 
en dos pagaments de 30 i 30 €, un a l’octubre i l’altre al gener (ja sabeu que per qualsevol 
problema podeu parlar amb nosaltres). A més, també us podeu posar en contacte amb 
nosaltres si voleu informació sobre les beques que ofereix l’esplai.  
 
Us espera sens falta i us saluda cordialment, 
L’equip de monitors 
 

Per qualsevol dubte o consulta: 
Natàlia:678318221 

Laia: 625607230 

esplaisantjordi@esplaisantjordi.org 
 
* Els infants que encara no tinguin fulard en podran aconseguir un amb la quota de curs afegint 5€ al preu 

d’aquesta. 
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