Benvolguts pares i mares,
Fundesplai està de festa i celebració, doncs tot i que el temps no ens va acompanyar, enguany
celebràvem la 30a Festa Esplai. Per nosaltres Festa Esplai és un moment de trobada d’infants,
famílies, entitats,... un espai de lleure i joc compartit i, també, el tret de sortida de les activitats
d’estiu.
L’alegria d’una festa és més gran quan es comparteix amb companys de viatge i, és per això
què, hem destinat una promoció específica destinada als nens i nenes de la vostre escola.
Aquesta promoció redueix el 60% el cost d’una estada de colònies durant una setmana.
En concret oferim als nens/es de 1r a 6è, de l’Escola Joaquim Salarich, poder gaudir del 10 al
16 de juliol d’unes fantàstiques colònies a la casa de la Rectoria de la Selva a Navès:

(grapar aquest descompte a la fitxa d’inscripció) -------------------------------------------------

Promoció vàlida fins al 31 de maig entregant inscripció adjunta al coordinador del menjador o fins
exhaurir places (30 places)

Us avancem un tast del que seran aquestes colònies inoblidables!!!!!
“Durant les colònies, els nenes i nenes es convertiran en un equip de reporters i reporteres d’El
Periódico de Catalunya. Seran els enviats especials per part del director del diari per tal de poder donar
cobertura informativa a una sèrie d’esdeveniments estranys i sense precedents que s’estan produint en
diferents punts del territori català.
Com a bons professionals i per a poder treballar sobre terreny, els reporters hauran de viatjar i instal·larse a la zona afectada, per tal de poder investigar i fer un treball de recerca exhaustiu. Per a fer-ho, els
caldrà adquirir un coneixement global de la zona: conèixer la instal·lació que els acollirà, el seu entorn
natural i la població que hi viu. Mitjançant una sèrie d’activitats, els nens i nenes podran adquirir
aquests coneixements generals i així observar i investigar detalladament els fets ocorreguts. Mentre
desenvolupen les activitats i coneixen la zona podran anar prenent notes al seu quadern de camp i
diverses fotografies amb l’objectiu d’escriure un bon article d’investigació al final de l’estada. Hi haurà
una sèrie de personatges que es creuaran en el seu camí i que els ajudaran a resoldre alguns del
enigmes, mentre que d’altres, per interessos personals, intentaran distreure’ls per tal que no
descobreixin la veritat.
Quan l’equip de reporters arriba a la casa es troba una carta encriptada dels emboscats, una gent que
viu a les baumes dels cingles de Busa. Hauran de trobar la manera de desxifrar els codis i poder així
ajudar els emboscats.”

Algunes de les activitats que realitzarem seran:
Tir amb arc
Roadbook
Tirolina i rocòdrom
Torneig d’esports d’equip

Farem reunió de famílies el dia 25 de maig a les 17h.
Us esperem!!!!

