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La revista de l'Esplai l'Estel
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follets
Hooolaaaa follets! ! !

Sóc en Rissotto! Us escric a la revista de 

l ’esplai,  el  Trencaesquemes, perquè vull  que tots 

els nens, pares i  monitors de l ’esplai sàpiguen 

que m’esteu ajudant molt bé a trobar totes les 

meves receptes ( ja sabeu que sóc una mica 

despistat…). Crec que d’aquí poc ja podré 

completar tot el meu l l ibre de receptes!

I també per avisar a tothom que vagi amb 

compte amb en Ravioli ! !  És un cuiner molt i  molt 

dolent que no ens para de posar trampes en cada 

recepta que fem…Recordeu aquell  cuc fastigós 

que em va sortir en els espaguetis?? Quin fàstic! !

I  ja sabeu Follets: si  veieu en Ravioli  atureu-lo i  

aviseu als vostres monitors!  Entre tots farem 

que deixi de posar trampes al món de la cuina! !

Fins aviat! !
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anuncia't al...

Us recordem que el primer dia del tercer trimestre,
per a més comoditat, tots els grups tenen

ESPLAI A LES 17h.

     El mateix dia, us entregarem
     la programació del 3r trimestre.

Tingueu en compte que els segon cap de setmana
hi ha excursió i per tant, el primer dia, haureu de

dur l’AUTORITZACIÓ
de l’Excursió del mes d'Abril.
I els monitors del vostre grup

us entregaran el tríptic.



...taulell!!!  
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a setmana santa...
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Xavi Ferrer "SER
no és fer de MONITOR"
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Juguem?
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Vols saber com fer patacons?

DESCOBREIX-HO AL TRENCAESQUEMES DIGITAL.
www.esplaiestel.com --> 100% esplai --> Trencaesquemes
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Trencaesquemes us agraeix totes les vostres col·laboracions i us anima a 
participar i fer-ne d’ell un vehicle de comunicació i unió entre tots nosaltres. 
Aquesta revista ha estat muntada per l’Ignasi, la Lali, la Mònica i l'Edu.

.                      Trencaesquemes
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