
Hola famílies!  
 
 

Com esteu? Esperem que hagueu pogut gaudir molt de l’estiu i que torneu amb 
les piles ben carregades i amb mil ganes de començar el nou curs d’esplai! 
Aquest mail és per dir-vos que els monis ja estem a tope, i és per això que us 
volem donar un seguit d’informació important: 
 
 

CALENDARI 2018-19 
 
 

El podeu veure adjuntat en aquest correu o bé a la nostra pàgina web 
www.esplaicassia.com. Us recomanem que hi doneu un cop d’ull ja que hi 
podeu trobar tota la informació del curs (Projecte Educatiu del Centre, 
fotografies d’excursions, monis, campaments i rutes, recull d’activitats d’altres 
anys etc). 
 
 

Com a resum del calendari respecte altres anys, farem: 
 Una excursió de cap de setmana per trimestre. Les del 1r i 3r trimestre 

seran de tot l’esplai conjunt, però la del 2n serà per grups d’edat 
separats. 

 Tots els grups d’edat faran sortida de Setmana Santa per separat, amb 
dies encara per confirmar. 

 A part de les 3 excursions de trimestre i la de Setmana Santa, anirem a 
l'excursió de Zona 3. 

 
 

Del calendari volem destacar dues dates que ja tenim a tocar: 
 El dia 29 de setembre a les 17h passarem el vídeo tant de ruta com de 

campaments. Hi esteu convidats tant infants com les famílies! 
 El dia 6 d’octubre serà el primer dia d’esplai oficialment. Serà dissabte 

a la tarda, però com a dia excepcional començarem a les 16:00. 
 
 

INSCRIPCIONS DE CURS 
 
 

Aquest any, per una millor gestió dels documents, us demanem que ompliu les 
dades dels infants a través del següent formulari: 
https://goo.gl/forms/Lf4NWN5ZDQwKcRIH3 
 
 

En aquest mateix link, al final, hi trobareu tota la documentació que haureu de 
descarregar i portar impresa i omplerta (a més de la foto carnet, fotocòpia del 
carnet de vacunes i fotocòpia de la targeta sanitària) el dia 29 de setembre a 
les 17h a l’esplai. 
 
 

http://www.esplaicassia.com/
https://goo.gl/forms/Lf4NWN5ZDQwKcRIH3


A més a més, aquell mateix dia ens podreu fer el pagament de 90€ de curs 
preferentment en efectiu o bé per transferència al compte bancari que hi ha al 
web, amb l’assumpte Curs_NomCognom (de l’infant). Envieu-nos el 
comprovant de pagament per mail. 
 
 

I de moment això és tot! 
Moltes gràcies i que comenci l’espectacle!! 
 


