
CONVIVÈNCIES DE CAP DE SETMANA

Benvolgudes famílies,  

Des de l'Esplai 05 anunciem que el proper cap de setmana del 19 i 20 de març anem de
convivències de cap de setmana!

Serà un cap de setmana on els vostres fills podran conviure amb els amics i créixer com a
persones en un entorn diferent del de casa durant el curs escolar. Creiem que és una oportunitat
única per als més petits, ja que potser serà de les primeres vegades que dormen fora de casa, i res
millor que una nit per començar a entrenar-se. Per això, les convivències estan obertes per a
infants que cursen entre P5 i 1 d'ESO (nascuts entre el 2009 i el 2016). 

Enguany anirem a la casa de colònies de La Conreria, a Tiana (dos quarts d'hora en cotxe de
Terrassa). Quedarem dissabte 19 a les 9:45 a l'Estació del Nord de Terrassa. Si els vostres fills
tenen alguna activitat dissabte al matí que els impedeix ser-hi a aquesta hora no dubteu en
comunicar-nos-ho, podeu portar-los a la casa més tard. 

El diumenge dia 20 ens trobarem tots a la mateixa casa a les 16:00 per celebrar la missa,
berenar i recollir els vostres fills. 

El preu de les convivències és de 35€ per infant. Podeu pagar fent una transferència al número de
compte ES27 2100 3099 8922 0050 7037.
 
Què s’ha de portar? 

- Dinar de dissabte
- Pijama
- Necesser
- Llanterna
- Llençol de sota, coixinera i sac de dormir
- Una muda de recanvi
- No portar qualsevol element que pugui interferir negativament en la convivència. (Exemple:
consola/mòbil)
 
Per tal de saber si el vostre fill/a vindrà de convivències, ompliu el formulari que trobareu en
aquest enllaç:  https://forms.gle/tGpUppTZDUfeLZox6 o a la pàgina web: www.esplai05.com
 
Tot esperant que els vostres fills/es puguin venir i gaudir de la sortida, us agraïm de nou la
confiança que dipositeu en nosaltres.  

Equip de monitors de l’esplai 0’5 

Casa de colònies La Conreria (Tiana)
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