El mes de Març arriba ben carregat!!!
Després del fred d’aquests últims dies, la calor de la primavera es comença
apropar i a l’esplai en tenim moltes ganes! Amb la primavera arriben un munt
d’activitats per gaudir dels dies de sol i les vacances de setmana santa!

EXCURSIÓ PRIMAVERA 2018:
• DIES: Dissabte 24, diumenge 25 i dilluns 26 de Març
• ANEM A: Mas Gorgoll (Palamós, Baix Empordà)
• SORTIM: Dissabte 24 a les 9h a la Plaça de la Llibertat (Pl. dels autobusos)
• TORNEM: Dilluns 26 a les 18h també a la Plaça de la Llibertat (Pl. dels autobusos)
• PREU: 85€
• CAL PORTAR: El pijama, el sac de dormir i/o llençols i coixinera; el necesser amb raspall
i pasta de dents; la roba pels tres dies, roba de recanvi, roba d’abric i calçat còmode!
Menjar: esmorzar i dinar de dissabte i el vermut del dilluns.
• LÍMIT PER APUNTAR-SE: fins el Dimecres 21 de Març
• PAGAMENT: Mitjançant una transferència al COMPTE BANCARI de l’Esplai (BBVA ES77
0182 0815 8702 0166 4993). El Dissabte 24 abans de marxar ens haureu d’ensenyar el
comprovant conforme l’excursió està pagada (ja sigui en paper o pel mòbil). Al concepte
del pagament ha de posar “(nom del nen/a) EXCURSIÓ PRIMAVERA”.

NOVETAT: obrim l’excursió també a NO SOCIS de l’esplai!
Només cal que ens us apunteu per mail i ompliu la inscripció

dvs

CASAL DE PRIMAVERA 2018 →
A l’arribar de l’excursió començarem
amb el Casal de Primavera que serà els
dies 27, 28, 29 i 30 de Març! L’horari
del casal és de 9h a 14h i oferim servei
de menjador fins les 17h i acollida a
partir de les 8h.
Les inscripcions ja estan obertes i
podeu passar a buscar-les per l’esplai o
demanar-nos-les per mail a:
esplaivolivol@gmail.com

CALÇOTADA 2018 → Com cada any,
quan arriba la primavera, la Comissió de
famílies organitza la Calçotada! Enguany
serà el diumenge 11 de Març al Parc del
Viaducte, com sempre, a partir de les 14h.
Tot a preus populars!
I per fer gana, us esperem a les Jornades
esportives a partir de les 10:30 a l’Institut
Francesc Macià on farem tornejos de futbol,
basquet i tot el que ens proposeu! Us
esperem a grans i petites, no hi falteu!!!!

	
  

TARDA DE FAMÍLIES → Com ja us vam informar a la carta passada, el dissabte 17 de
Febrer anàvem a celebrar la tarda de famílies per a totes les mames i papes que volguéssiu
venir a passar una tarda volivolera. Però a causa de la previsió de pluja l’hem decidit
posposar al dissabte 17 de Març. Pròximament tindreu més noticies... Us hi esperem!!!!
L’equip de monis més primaverenc del planeta terra!

