
Horaris
Primària (6-12 anys)  Secundària (13-18 anys)

 17:00-19:00h
Servei de biblioteca (6-18 anys) 

 19:00-20:00h

Preu
45€ (primer germà/na)
35€ (segon germà/na)

*El pagament és realitzarà mitjançant domiciliació bancària a
finals de cada més.

www.elroser.org

682 081 181 

centrediari@elroser.org 

La Fundació Roser de Maig, en la qual es troba el
Centre Obert, ofereix un programa de beques per
acostar l'activitat a aquells i aquelles que ho
necessitin.

Departament de beques
Correu: beques@elroser.org
Telèfon: 682 081 181

Servei de beques

Inscripció
La inscripció és durà a terme a través de la nostra
web (www.elroser.org).
Un cop feta s'haurà d'assistir al centre per poder
acabar de signar els documents restants.

Programa
2020-2021

La nostra raó de ser rau en la voluntat de dotar a tots els
infants, adolescents i joves de la nostra ciutat de les mateixes
oportunitats per a poder créixer. 

Així doncs concebem el centre obert com una eina
integradora i inclusiva on es garanteix un acompanyament i
desenvolupament humà, emocional, espiritual i competencial
del participant, perquè puguin gaudir d’un futur personal i
professional ple.

Raó de ser

La Fundació Roser de Maig és una ONL d’acció social,
educativa i de lleure. Està formada majoritàriament per
equip de voluntaris de Cerdanyola de Vallès que dediquen
en el seu temps lliure a millorar l’entorn del que formen
part acompanyades de la infància i joventut de la ciutat.

La formen realitats com el Centre d’Esplai del Roser, el
Centre Diari o grup de Coral. A més a més també compta
amb altres projectes i espais de cooperació internacional.

fundació roser de maig

el centre obert compta amb la col·laboració de:

Serà necessari:
-SEPA
-Fitxa d'inscripció
-Fotocòpia de la targeta sanitària
-Declaració responsable per la situació actual de la
COVID-19

Centre socioeducatiu del Roser



calendari                
2020-2021

Setembre octubre novembre

desembre gener febrer

març abril maig

Juny

activitats del
Programa

Dilluns Dimarts Dimecres dijous divendres

espai d'estudi
17:00
18:00

18:00
19:00

19:00
20:00

treball en grup per projectes 

servei de biblioteca

Act. de
creació i

expressió
artística

Act. de
lògica

Art
(pintura,
tallers i

literatura)

Escull la
teva

(bústia
d'activitats)

Act. en
xarxa

(barri/família)

*Les activitats estan adaptades segons l’etapa educativa

Espai d'estudi: Estona on les participants poden realitzar les seves
tasques escolars acompanyades per educadores.

Act. de creació: Activitat orientada a l'expressió corporal i artística en
totes les seves dimensions.

Act. de lògica:

Art: Moment en el qual realitzarem activitats que impliquin
realitzar totes les arts que existeixen.

Escull la teva: Espai on els infants escolliran les activitats que estan
ficades a una bústia.

Act. en xarxa: Activitat que realitzarem amb diferents realitats del barri
i les nostres famílies.

Activitat per desenvolupar el raonament a treves de jocs i
debats.

Treball en Grup:

Servei de bibiloteca:

Projectes transversals proposats per l'educant que
giraran entorn de una temàtica.

activitats del progama

activitats extraordinaries: Activitats de celebració de dates especials.

Aquest any tenim la novetat del servei de
biblioteca basat en proporcionar un espai on
l’alumnat pugui fer un estudi individualitzat,
autònom i en silenci.

Altres activitats de la fundació: Desembre-Gener: Casal de Nadal
Març: Camp de Treball

*També oferim servei de recollida a l’escola i berenar social, 
si ho necessites, fes-nos-ho saber! 


