
 
Benvolguts pares i mares, 

El cap de setmana 11 i 12 de novembre tindrà lloc l’excursió de famílies que, tal i com diu el seu 

nom, podeu venir a participar-hi (avis, parents, amics...). És una excursió pensada per fer caliu 

entre tot l'esplai, conèixer-nos i conviure junts durant aquests dos dies. Animeu-vos, que ens ho 

passarem molt bé!!! 

 

INSCRIPCIÓ DELS PARES I MARES L’EXCURSIÓ: 

El proper dissabte 4 de novembre de 19 a 20h podeu passar per secretaria i apuntar-vos a l'opció 

que més us interessi i pagar l'import corresponent. 

Teniu 2 opcions:  

1. Anar dissabte a la tarda i tornar diumenge (passar la nit) 

Preu: 18 € 

2. Anar i tornar diumenge 

Preu: 3.5 € (ja que hem de pagar una quantitat a la casa de colònies). 

Com a esplai, hem intentat abaratir-vos els preus al màxim, deixant uns preus per sota dels costos 

reals, per tal de facilitar la trobada, la convivència i la germanor!  

 

HORARIS DE L’EXCURSIÓ: 

L’excursió tindrà lloc a la casa de colònies La Granja, situada a Santa Maria de Palautordera. Us 

adjuntem la seva ubicació i página web: 

Paratge Sanata s/n 08460 Sta. Maria de Palautordera (Montseny, Barcelona) 

https://www.google.es/maps/place/La+Granja/@41.6684159,2.4592169,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3

m4!1s0x12a4cce7f03466eb:0x5bb12e7d3d4b46a7!8m2!3d41.6684119!4d2.4614056 

 Els infants de l’Esplai marxaran a les 08:30h dissabte i tornaran a les 19:00h diumenge. L'excursió 

finalitza en arribar a l'esplai, per tant, els infants i les seves motxilles baixaran amb els seus 

respectius grups i els podreu recollir a la porta de l'esplai. NOMÉS en cas molt excepcional i 

amb avís previ a l'excursió, podreu recollir els vostres fills/es directament a la casa.  

 Aquells pares i mares que us heu apuntat per passar tot el cap de setmana, us esperem 

dissabte a les 17:00h a la mateixa casa de colònies, on ja us podreu instal·lar. 

 D’altra banda, els pares i mares que heu optat per pujar diumenge al matí, ens trobarem tots a 

les 09:30h a la casa de colònies, per preparar-nos per a la gimcana conjunta. 

 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE PER A L'EXCURSIÓ: 

 Recordeu que us heu de fer responsables tant dels vostres àpats com els dels vostres fills i filles, 

però tingueu en compte que no tenim accés al microones. En cas que pugeu diumenge i 

porteu el menjar del vostre fill/a, intenteu no entorpir el ritme del grup i seguiu les indicacions 

que els monitors us donin. 

 Us preguem que porteu el menjar dels infants en carmanyoles, així com que us abstingueu de 

portar begudes com ara Fanta o Coca-Cola (a excepció que es pugui compartir amb tot el 

grup) 

Per qualsevol dubte, ja sabeu on estem!     Equip de monitors/es 
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