Ja han arribat
les
Colonies!!!
Dilluns 11 i dimarts 12 de juliol
Aquest estiu anirem a la casa de colònies de Can Solà, a Vilobí d’Onyar.
Ens trobarem a les 9 del matí a l’escola i arribarem l’endemà al voltant de la 1 del
migdia, farem els desplaçaments amb autocar.

QUÈ HEM DE POSAR A LA MOTXILLA?
-sac de dormir ( o llençol)
-lot o frontal
-muda de recanvi i una jaqueta pel vespre
-pijama
-necesser amb estris d’higiene personal
-gorra
-banyador, tovallola i xancletes. Els/les que no sàpiguen nedar braçals o
bombolla.
-esmorzar i dinar del primer dia
-aigua
* El banyador posat!
* Cal posar el nom a totes les peces de roba i material!!!
* Recomanem calçat còmode per córrer i jugar.
* Els infants de P3, P4 i P5 anirà bé que portin les mudes dins una bossa de
plàstic amb el nom ( pijama, muda recanvi, piscina…)

PROGRAMACIÓ GENERAL

-

Dilluns
Descoberta de l’entorn
Esmorzar
Tallers i piscina
Dinar
Instal·lació a les habitacions
Petits migdiada i contes/ la resta pista americana
Joc lliure
Sopar
Vetllada i jocs de nit
Dimarts
Esmorzar
Aeròbic
Jocs a la piscina
Fer motxilles i recollida habitacions

PREU:
27€ ( si estàs apuntat al casal la setmana de l’11 al 15)
37€ ( si NO estàs apuntat al casal la setmana de l’11 al 15)
COM HO FAIG PER APUNTAR-ME?
Has de portar l’autorització signada i els diners als teus monitors o monitores
abans del 7 de juliol (us agrairem que l’import sigui exacte).
Si hi ha algun infant del grup de petits que vol venir de colònies però no es vol
quedar a dormir que parli amb l’equip de monitors/es.
* Hi ha places limitades, tindran prioritat els nens i nenes inscrits
aquesta setmana al casal. La resta de places s’adjudicaran per ordre
d’inscripció.

AUTORITZACIÓ
_____________________________________________________________________________________
Jo.................................................................................................................................
amb DNI...........................................................................................autoritzo al
meu fill/filla..............................................................................................................a
participar a les colònies del Casal d’estiu organitzades pel AEIG Puigdafrou els
dies 11 i 12 de juliol del 2016 a la casa de colònies de Can Solà.
Signatura i data:

