COLÒNIES D’EDUCACIÓ INFANTIL
CURS: 2021-22
Benvolguts/des pares/mares:
Us recordem que el dia 27 i 28 d’Octubre
(dimecres i dijous) anem de colònies a la casa: “ el Pou de Glaç” a la Bisbal.
Sortirem a les 9 del matí del primer dia i arribarem a les 16.30 de la tarda del
següent dia.
CAL PORTAR:
1 L’esmorzar del primer dia dins d’una bossa de plàstic amb el nom
marcat (no s’ha de portar el sarronet, ni carmanyola, etc.) i donarho a la mestra quan entrem a l’escola.
2 El primer dia a les 9 del matí caldrà donar la targeta sanitària a la
tutora. La targeta es retornarà el dia següent a l’arribar.
3 No es poden portar begudes de vidre o llauna ni llaminadures.
4 Dues mudes completes de roba còmoda (tot marcat amb el nom) i
separades en dues bosses.
5 Un calçat de recanvi.
6 El pijama i bolquer, qui el necessiti (cal avisar a la mestra).
7 Una bossa d’escombraries per la roba bruta (amb el nom del nen/a
VISIBLE).
8 Sac de dormir.
9 Un necesser amb: pinta, pasta i raspall de dents i una tovallola petita.
10 Una llanterna.
11 Un davantal.
12 Impermeable.
La casa de colònies ja disposa de llençol d’ajust, per tant no caldrà que el/la
nen/a en porti.
Us recordem que és convenient que tot el que porti el/la nen/a per a la
sortida estigui marcat amb el nom i cognom, fins i tot el sac de dormir, la
funda del sac i la motxilla.
SI ALGUN NEN/NENA NECESSITA MEDICACIÓ, CALDRÀ NOTIFICAR-HO. PER
QUALSEVOL ACLARIMENT NO DUBTEU A PREGUNTAR-HO A
LA TUTORA DEL
VOSTRE/A FILL/A.
LES MESTRES DESITGEM UNA BONA ESTADA A TOTS ELS NENS I NENES DE P5.

COLÒNIES D’EDUCACIÓ INFANTIL
US RECORDEM QUE S’HA D’EFECTUAR EL 2on PAGAMENT DE
COLÒNIES : €. LES DATES PER PAGAR SÓN EL .
AQUEST IMPORT S’HA DE PAGAR A L’ENTITAT BANCÀRIA
AMB CONCEPTE: NOM I COGNOMS DEL NEN/A I CURS. CAL
RETORNAR LA BUTLLETA SEGELLADA PEL BANC A LA TUTORA.
ATENTAMENT,
LES MESTRES DE P5

