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Rubí, 2 de maig de 2018
COLÒNIES A SANT PERE PESCADOR
30, 31 de maig i 1 de juny 2018

S’acosten les Colònies de 6è i per aquest motiu us faig arribar una
sèrie de documents (en format paper) que hi tenen relació:
- Llistat amb el material que necessiten els vostres fills/es.
- Full amb l’autorització per a les colònies i la informació mèdica
(s’ha de retornar signat abans del 14 de maig).
- Full per al segon pagament (màxim a lliurar el 20/05/2018).
El dilluns 14 de maig a les 16:15h farem una reunió informativa
sobre les colònies i valorarem el curs.
Altres informacions
- Sortirem de l’escola el dia 30 de maig a les 8:30h. Fora de la
motxilla han de portar l’esmorzar. Sigueu puntuals si us
plau.
- Tornarem a l’escola el dia 1 de juny a les 16h
aproximadament.
- Com sempre, no es poden portar mòbils, videojocs, … sí es
pot portar càmera de fotos sota la responsabilitat de
l’alumne/a.
- Portar alguns diners (pocs) per si volen comprar algun record
a la botiga o alguna beguda al bar del càmping.
- És imprescindible portar la Targeta Sanitària Original.

Cordialment,

Equip 6è
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LLISTA DE MATERIAL
Motxilla o bossa (que es pugui penjar)
Neteja personal:
Sabó
Pasta i raspall de dents
Pinta o raspall
Crema protectora solar i protector labial i crema per a després del sol
Tovallola petita
Tovallola de dutxa
Antimosquits
Tot això en un necesser
Roba:
2 banyadors o biquinis
4 mudes, 4 samarretes, 4 pantalons
1 jersei (a la nit refresca)
1 impermeable
Roba per a la discoteca
Gorra
Xancles
Sabates esportives de recanvi
Si volen poden portar jocs de taula
NOTES
1. Tot ha d'anar marcat amb el nom.
2. La motxilla:
 Marcada amb el nom en un lloc visible.
 Ha de ser el noi/a qui es faci la motxilla a casa.
 Tot el material dins la motxilla: eviteu portar coses penjades per fora.
3. Si algú ha de prendre algun medicament, l'ha d'especificar en el full sanitari
d'autoritzacions i donar-lo al tutor/a respectiu/va, especificant per escrit: nom
del noi/a, hores i dosificació.
4. És imprescindible portar la Targeta Sanitària Original.

El dimarts 14 de maig de 2018 a les 16:15h farem una reunió per valorar el
curs i donarem les últimes informacions o aclariments de la nostra estada a
Sant Pere Pescador, càmping Almata.

