
TERCERA SETMANA DE JULIOL – CASAL D’ESTIU AMER 2016 

PÀGINA WEB: 

Recordeu que el casal té blog. Cada dia pengem fotos dels vostres fills i filles. 

https://casaldamer.wordpress.com/ 

 

COLÒNIES AL MAS SURO 

Els nens i nenes de P3 a 4t, el dilluns 18, dimarts 19 i dimecres 20 de juliol de 2016 van de colònies al Mas 

Suro. L’hora de sortida serà a les 9:15 del dilluns 18 de juliol i arribarem al casal a les 17:00 del dimecres 20 

de juliol. 

Cal portar els dies de les colònies:  

 Aigua. 

 Esmorzar del primer dia. 

 Dinar del primer dia (els infants que es queden a menjador NO cal que el portin). 

 Gorra. 

 Roba còmode (samarreta del casal) i calçat esportiu pel primer dia. 

 Tres mudes de recanvi i pijama. 

 Llençols o sac de dormir. 

 Necesser d’higiene. 

 Banyador, tovallola, xancletes i bombolleta (qui no sàpiga nedar). 

 Crema solar posada des de casa. La resta de dies ja els hi posarem nosaltres. 

RECORDEU QUE SI ALGUN INFANT NO VA A LES EXCURSIONS POT QUEDAR-SE AL CASAL. 

 

NIT DE SANTA BÀRBARA 

Els més grans del casal el proper dimarts 19 i dimecres 20 aniran d’excursió a Santa Bàrbara. Aniran i tornaran 

amb la TEISA.  Es quedaran a dormir a l’ermita. Marxaran del casal el dimarts 19 a les 9 del matí i arribaran 

al casal el dimecres 20 a les 3 de la tarda.  

Cal portar: 

 Aigua. 

 Dinar i sopar del primer dia. 

 Gorra. 

 Roba còmode (samarreta del casal) i calçat esportiu pel primer dia. 

 Una muda de recanvi. 

 Màrfega i sac de dormir. 

 Una lot. 

 Banyador, tovallola, xancletes i bombolleta (qui no sàpiga nedar). 

 Crema solar posada des de casa. 

RECORDEU QUE SI ALGUN INFANT NO VA A LES EXCURSIONS POT QUEDAR-SE AL CASAL 

https://casaldamer.wordpress.com/

