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Estimades famílies, pares i mares, petits i grans! 

Ja queda menys per la famosa i esperadíssima Trobada de Nadal de l’Esplai Sant Miquel! El                

16 de Desembre serà el gran dia. 

Aquest any, els diners recaptats seran destinats al projecte de l’Hospital de Sant Joan de               

Déu per la construcció del SJD Pediatric Cancer Center, un nou centre de referència, a               

nivell europeu, pel tractament i investigació del càncer infantil. 

Així doncs, per tal de col·laborar i participar activament, només us caldrà 2€ per poder               

gaudir de les activitats i així contribuir en la construcció del SJD Pediatric Cancer Center. A                

més, hi haurà el servei de bar. Aquest any hi podreu comprar, utilitzar i quedar-vos els gots                 

d’edició especial pels 35 anys de l’Esplai que costaran 2€. Els diners que recaptem amb els                

gots seran destinats per sufragar les despeses de les activitats plantejades per celebrar el              

35è aniversari de l’Esplai Sant Miquel. 

Per últim, més dedicat als pares, trobareu el Bingo i el gran Concurs de pastissos, al que                 

tots hi esteu convidats a participar. Si ho feu, podreu tastar tots els pastissos participants               

gratis i, a més, us regalarem un cartó pel bingo. 

Recordeu, que per finalitzar la Trobada els pares i mares esteu convidats a jugar el partit de                 

futbol. Els monis ja ens estem preparant! Després de l’èxit de l’any passat, al pati d’avall                

organitzarem una sessió de ZUMBA! Amb la novetat que aquest any la temàtica serà sobre               

les Dives del Pop! Preparada per les nostres super-monis! (Al full de l’horari us demanem               

que ompliu la casella en cas de voler participar en alguna d’aquestes 3 activitats:              

pastissos, Zumba o futbol!) 

Esperem que pugueu assistir a aquesta gran festa que hem preparat per a tota la família!! 

Per qualsevol aspecte, no dubteu en contactar amb el responsable de la Trobada de Nadal,               

Luis Garcia (616.59.21.31), o bé, amb les Presidentes de l’Esplai, Clara Carbonell            

(645.029.120) o la Maria Garcia (608.450.213). 

Al final del document trobareu l’autorització que heu de portar. Alhora, pares i mares, us               

podeu apuntar a qualsevol de les activitats que us proposem. A més, us demanem que               

retalleu les entrades (imatges al final del document) segons el nombre de persones que              

vingueu i així entregar-les a l’entrada.  

 

Els monitors. 

  

Dóna la volta! 
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Per no perdre’t res durant la tarda, aquí us anunciem l’horari:  

● 16.00h: Arribada i entrega de pastissos a l’Església. 
 

● 16.55 a 18.20h: Activitats al pati per a grans i petits. 
 

● 17.00h: S’obra el Bar! 
  

● 18.20h: Sorteig i entrega de premis. 
 

● 18.35h: Cagatió!!! 
 

● 18.40h: Patge i... xocolatada! 
 

● 19.10: Inici de partits i Zumba!!!20.10h: Fi de la Festa! ☹ 
———————————————————————————————————————— 
Autorització Trobada de Nadal 

Jo pare/mare ______________________________________ amb DNI __________________ 

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

que cursa _____ a venir el dissabte dia 16 de desembre a la Trobada de Nadal que duu a terme 
l’Esplai Sant Miquel. 

Al·lèrgia del fill/a: ______________________________________________________________ 

E-mail pare/mare: ______________________________________________________________ 

Nº Cat Salut del fill/a:___________________________________________________________  

__________ a ____________de ____________de 20___ 

(Signatura del tutor/tutora) 

 

———————————————————————————————————————— 
Jo en/na                                        participaré en la/les següent/s activitat de la Trobada de  

Nadal del 2017. (podeu marcar dues caselles en cas de participar a pastissos i Zumba pastissos i                 
futbol) 

● Futbol 
 

● Concurs de pastissos 
 

● Zumba 
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