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Casal d’Amer – JULIOL 2016

CONTACTE:
Gemma Luna / Marta Casas
610942031 / amercasalestiu@gmail.com

ENTRADES/SORTIDES

Acollida matí: Tots els nens entraran per la porta lateral.

Entrades (9:00):
Els infants des de P1 a P5 entraran per la porta de la llar.
La resta de nens/es entraran per la porta principal de l’escola.

Sortides (13:00):
Els infants des de P1 a P5 sortiran per la porta de la llar.
La resta de nens/es sortiran per la porta principal de l’escola.

Sortides (15:00 i 17:00)
Tots els infants sortiran per la porta principal.

PISCINA/JOCS D’AIGUA

LLAR: Dimarts i dijous (piscina/jocs d’aigua).
P3, P4 I P5: Dimecres (piscina) / divendres (jocs d’aigua).
1r: Dimarts (piscina) / dijous (jocs d’aigua).
2n, 3r i 4t: Dimecres (piscina) / dijous (jocs d’aigua).
5è, 6è i ESO: Dimarts (jocs d’aigua) / dijous (piscina).
Els més petits, fins a P5 es quedaran a les piscines de l’escola.
Els infants de 1r a 4t aniran a la piscina de Sant Marçal i a partir de 5è aniran a la
piscina de la Colònia.
Cal portar:
Banyador, xancletes, tovallola i bombolleta (els infants a partir de primer i que ho
necessitin)

SORTIDES DE TOT EL DIA:

LLAR: dimecres 13 aniran a passar el dia a la Granja- escola de Sils.
P3, P4 i P5: dimecres 13 coneixeran monos a la Fundació Mona.
1r a 4t: divendres 15 de juliol al llac de Banyoles es banyaran i passejaran amb el tren
pinxo.
5è, 6è i ESO: divendres 15 de de juliol faran caiac al llac de Banyoles.

COLÒNIES
Els nens des de P3 a 4t aniran de colònies al Mas Suro els dies 18, 19 i 20 de juliol.

ACAMPADA
L’acampada es realitzarà la quarta setmana de juliol. Més endavant especificarem el lloc
i els dies (última setmana de juliol).

MENJADOR

Aquest any ens porta el dinar el restaurant Ca l’Elisa d’Anglès. A continuació trobareu
el menú que tindrem durant tot el mes de juliol.
Menú general
DILLUNS
Amanida de pasta
completa
Fruita

DIMARTS
Llegums
Hamburguesa
Iogurt

DIMECRES
Verdura
Peix
Flam

DIJOUS
Macarrons amb
carn
Fruita

DIVENDRES
Ensaladilla
Llom arrebossat
Gelat

S’aniran variant els llegums (cigrons, llenties, mongetes), el peix, les verdures (patates,
pastanaga, mongetes...), la pasta (macarrons o espaguetis)...
Es tindran en compte totes les intoleràncies i al·lèrgies. Disposem de iogurts i gelats
sense lactosa.
En cas que algun nen no pugui menjar algun aliment perquè encara no l’han introduït
(nadons), ens ho feu saber, igual que si algun infant necessita que el dinar sigui triturat
també hi ha l’opció de fer-li.

