Col·legi Sant Miquel Arcàngel
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

CASAL D'ESTIU MANYANET MOLINS 2021
2a Setmana 5-9 de juliol
Aquesta setmana ens convertirem en uns grans CAÇAFANTASMES!!

● LES ENTRADES I SORTIDES
Mantenim l’ús de la mascareta en les entrades i sortides. I en els espais exteriors els nens/es no
en faran ús si podem mantenir les distàncies entre els grups bombolla.
-Acollida 8:00h: Rampa-pati (carrer P.Manyanet)
-Entrada 9:00h i Sortida 13:00h:
Infantil: Secretaria (carrer Pintor Carbonell)
Primària: Rampa-pati
-Sortida i entrada 15:00h i sortida 17:00h: Rampa-pati (carrer P.Manyanet)
Primer dia de casal lliurar a l’entrada el Full de declaració de responsabilitat. Qui ja el
va portar la setmana passada no caldrà.

● Informació de la 2a setmana:
 Els nens/es de P3 portar ampolleta petita de plàstic per fer una manualitat.
 Els nens/es de P5 portar un pot petit de plàstic o de vidre per fer manualitat.
 Els nens/es 2n de primària una capsa de sabates petita i un parell de taps
d’ampolla de plàstic.
 Els nens/es 3r de primària una capsa de sabates i una ampolla de plàstic.

El dia de la sortida i/o activitats cal portar posada la samarreta del casal.

⮚ El DIMARTS al matí els nens/es de 3r a 6è aniran a la piscina municipal. Per poder
participar de l’activitat s’ha de lliurar la sol·licitud prèviament.
⮚ Infantil: Activitat inflable al 8 de juliol.
⮚ Primària: Activitat inflable al 9 de juliol.
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● Informació general del Casal:
-Cada dia els nens/es han de portar una motxilla amb l'esmorzar, una ampolla d'aigua, la
tovallola, roba interior de recanvi, unes xancles, una gorra, crema solar i una mascareta de
recanvi. El banyador posat de casa.
-El dilluns, el primer dia, els alumnes d’Infantil han de portar una muda de recanvi en una bossa
marcada amb el nom. Es retornarà un cop el nen/a finalitzi el casal.
-Els nens/es de P3 han de portar protector de llit amb el nom marcat.
-Els nens/es que no sàpiguen nedar o tinguin por a l’aigua poden portar braçals (manguitos). Cal
que els porteu inflats, amb el nom marcat i en una bossa a part. Es retornen un cop el nen/a
finalitzi el casal.

- En el cas que necessiteu posar-vos en contacte amb nosaltres, us facilitem el següent número
de telèfon 639789651 o el correu casaldestiu@molins.manyanet.org
- 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.

-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/A.
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