Col·legi Sant Miquel Arcàngel
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CASAL D'ESTIU MANYANET MOLINS 2019
3a Setmana 8-12 de juliol
Preparats per iniciar el nostre viatge a “Air Manyanet” Aquesta setmana descobrirem
diferents cultures; els seus jocs, menjars, danses,... i maneres de fer d’altres indrets.
Informació de la 3a setmana:
 Divendres 12 de juliol fem la sortida.
Els nens/es de P3 a 1r de primària anirem al Cosmocaixa on realitzarem
diferents tallers per grups d’edat.
Els nens/es de 2n a 5è de primària anirem al Jaciment arqueològic de Santa
Margarida (Martorell). Portar sobretot aigua i gorra.
Aquest dia cal portar esmorzar i la samarreta del casal posada (qui no la tingui
li donarem el dilluns). I en una l’altre bossa el banyador, xancles i tovallola,
excepte els nens/es que no es quedin a la tarda.
 El dimecres 10 de juliol tots els nens/es han de portar la samarreta del casal
posada perquè farem la foto de grup.
 El dilluns 8 de juliol al matí els nens/es del cicle mitjà i superior aniran a la
piscina Municipal de Molins.
 Els nens/es de P5, 1r i 2n portar un rotlle de paper de cuina buit.
 Els nens/es de P3 i P4 portar un únic calçat còmode, que es pugui mullar i fàcil
de posar i treure per potenciar l’autonomia dels nens/es.

Informació general del Casal:
-Cada dia els nens/es han de portar una motxilla amb l'esmorzar, una ampolleta d'aigua,
la tovallola, unes xancles lligades, una gorra i crema solar. El banyador posat de casa.

-El dilluns, el primer dia de casal, els alumnes d’Infantil han de portar una muda de
recanvi en una bossa de plàstic marcada amb el nom. Es retornarà un cop el nen/a
finalitzi el casal.
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-Els nens/es que no sàpiguen nedar o tinguin por a l’aigua poden portar braçals
(manguitos).

-Aquells nens que es quedin a la tarda també han de portar un davantal pel taller de
cuina.

- En el cas que necessiteu posar-vos en contacte amb nosaltres, entrar més tard o sortir
abans, us facilitem el número de telèfon per tal d'obrir-vos la porta verda del pati. El
número és 639789651.

- Si el nen/a ha de fer dieta o s'ha de quedar al menjador puntualment, cal que aviseu
abans de les 9:00 d'aquell mateix dia.

-En el cas que una família estigués interessada en fer ús dels següents serveis de manera
puntual els preus són:
Acollida: 4 euros
Tarda: 9 euros
Dinar: 10 euros

-Aquest any anirem penjant fotografies del casal a les xarxes socials de l’escola.

IMPORTANT: CAL QUE TOT EL QUE ES PORTI AL CASAL VAGI MARCAT AMB EL NOM
DEL NEN O NENA.
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