
ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI SANT MIQUEL 
C/Rosselló 175, 08036 BARCELONA 
esplaisantmiquel@gmail.com 
https://esplaisantmiquel.wordpress.com/ 
Facebook: Esplai Sant Miquel     Twitter: @esplaistmiquel     

 
	  

	  
Barcelona,	  Novembre	  2017	  

	  
Molt	  bones	  amics	  i	  amigues!!	  

	  
Els	  monitors	  us	  necessitem	  aquest	  dissabte	  dia	  4	  de	  novembre	  per	  omplir	  l’esplai	  amb	  més	  energia	  i	  alegria	  

que	  els	  altres	  dies!!	  I	  com	  ho	  farem	  això?	  (us	  deveu	  estar	  preguntant...!)	  És	  el	  dissabte	  de	  les	  portes	  obertes!	  

És	  la	  vostra	  oportunitat	  per	  “provar”	  un	  cap	  de	  setmana	  amb	  nosaltres	  i	  treure-‐us	  la	  pregunta	  de:	  com	  serà	  

això	  de	  l’Esplai?!!	  

No	  dubteu	  en	  apuntar-‐vos-‐hi	  i	  venir	  a	  passar	  la	  tarda!	  

Pels	  que	  no	  ho	  sapigueu	  començarem	  a	  les	  16:00	  h	  de	  la	  tarda	  i	  farem	  el	  que	  acostumem	  a	  fer	  un	  dissabte	  

qualsevol,	  tot	  igual,	  excepte	  que	  les	  18:30	  h	  hi	  haurà	  un	  magnífic	  berenar	  per	  a	  tots	  els	  públics	  (en	  el	  qual	  

ens	  hauran	  ajudat	  a	  preparar-‐ho	  tot	  els	  pares	  de	  l’Esplai.	  Si	  algú	  es	  vol	  animar	  a	  portar	  alguna	  cosa	  de	  més	  

només	   cal	   que	   ens	   envieu	   un	   e-‐mail	   a	   esplaisantmiquel@gmail.com	   i	   que	   estigueu	   presents	   el	   mateix	  

dissabte	  a	   les	  18:00	  per	  ajudar-‐ho	  a	  preparar	   tot!)	  Si	   teniu	  qualsevol	  dubte	  podeu	  trucar	  a	   les	  presidentes	  

Clara	  Carbonell	  (645.029.120)	  o	  a	  la	  Maria	  Garcia	  (608.450.213)	  

Serà	  un	  gran	  dia!!	  	  

Els	  monitors	  

	  

Autorització	  portes	  obertes	  

Jo	  pare/mare	  ______________________________________	  amb	  DNI	  __________________	  	  

i	  nº	  de	  telèfon	  ________________	  autoritzo	  al	  meu	  fill/a	  __________________________	  	  

que	  cursa	  _____	  a	  venir	  el	  dissabte	  dia	  4	  de	  novembre	  a	   les	  portes	  obertes	  que	  duu	  a	  terme	   l’Esplai	  Sant	  

Miquel.	  

Al·∙lèrgia	  del	  fill/a:	  ______________________________________________________________	  

E-‐mail	  pare/mare:	  ______________________________________________________________	  

Nº	  Cat	  Salut	  del	  fill/a:___________________________________________________________	  


