

El dia 6 de juliol es farà una ACAMPADA al
PAVELLÓ del poble. L’arribada serà a les 20h. i la
recollida el 7 de juliol a les 9h.



El dia 10 i 12 de juliol hi haurà una EXCURSIÓ

CASAL ESTIU VILABLAREIX
2018
El patrimoni cultural

DE TOT EL DIA al Poble Espanyol de Barcelona. El
dia 10 de juliol per P3-P4-P5 i el dia 12 de juliol
de 1er a 6è.
El Poble Espanyol és un recinte històric amb
una gran diversitat del patrimoni cultural, amb
arquitectura històrica, artesania viva i les nostres
tradicions.
* es pot modificar el dia de l’excursió depenent
del nombre de nens/es inscrits a cada grup. La
primera setmana del casal es dirà el grup i el
dia de l’excursió.


El dia 24 de juliol a les 20h, al pavelló, els
nens/es

del

casal

us

oferiran

diferents

ACTUACIONS.


Com cada any l’Ajuntament obsequiarà a tots els
participants amb una SAMARRETA i una GORRA
del Casal.

PER A QUALSEVOL DUBTE JA SABEU QUE ESTEM A LA VOSTRA
DISPOSICIÓ,
L'EQUIP DE MONITORS/ES

DURADA DEL CASAL:
del 25 de juny al 27 de juliol de 2018
* el dia 25 de juliol és festiu i no es farà casal
HORARI:
matí de 9h a 13h;
dinar de 13h a 15h;
tarda de 15h a 18h

Benvolguts pares i mares, us voldríem fer arribar totes

 Tots els nens/es haurien de portar cada dia una

aquelles coses que creiem que són importants i que

MOTXILLA PER LA PISCINA, on hi haurà: banyador

heu de recordar:

(els petits als matins han de portar el banyador
posat), tovallola, roba interior, xancletes, gorra pel

 L’ENTRADA DEL CASAL del matí i de la tarda serà als

sol, crema solar i aigua. Recomanem posar crema
solar abans de sortir de casa.

mòduls del carrer Marroc.
 RECOLLIDA depenent del torn de piscina es farà als

mòduls

o

bé

a

la

piscina.

Informarem



al

"MANGUITOS" I/O BOMBOLLES DE LA PISCINA:


els portin. En cas contrari comentar-ho amb

començament del casal.
 Demanem PUNTUALITAT tant a l'hora d'entrar com a

els monitors/es responsables corresponents.

l'hora de sortir per tal que no afecti l'organització del



Hauran de ser homologats i no inflables.

casal.



Recordem que s'han de marcar amb un retola-

 Proposem que els nens i nenes portin ESMORZAR

saludable (entrepà i fruita) i no "bolleria".

dor permanent.


 Recomanem que els nens i les nenes vinguin vestits

amb ROBES CÒMODES I FRESQUES. Calçats amb



Recomanem que els nens/es d'infantil (P3-P5)

Per evitar confusions, i/o en cas de pèrdua, s'ha de
MARCAR TOTA LA ROBA.



És molt important que si algun nen/a té PROBLE-

BAMBES o similars. Les xancletes de dit per jugar i

MES DE SALUT o s'ha de MEDICAR, en parleu amb

córrer no van bé perquè es poden entrebancar,

el monitor/a responsable. Cal recordar que els

regirar el peu i fer-se mal.

monitors/es

no

estan

autoritzats

a

donar

Durant la primera setmana del Casal, tots els nens/

medicaments sense prèvia autorització mèdica i del

es haurien de dur una SAMARRETA (vella), BATA o

tutor/a legal del nen/a.

similar que s'utilitzarà per fer els tallers i no
embrutir-se.

