Timbaler 0

Gegantons i
Infantons’21

Del 3 al 11 de Juliol
Ja queda molt poc per començar
l’aventura! Abans de res, llegiu amb atenció
unes informacions importants i necessàries
per a la tanda!

Adreça de la casa: Masia Can Mas, 08629, Torrelles de Llobregat, Barcelona

Sortida: Engunay els infants vindran directament a la casa, en unes franges
horàries d’entre les 10h i les 12h. S’enviaran per mail, i si es dona el cas, es
tindran en compte les preferències enviades a aquest mateix.

*Aquest any, per raons sanitàries no podrem fer tours a la casa, tot i així, habilitarem llocs per aparcar perquè pugueu despedir-vos dels petits*

Arribada: Serà de la mateixa manera que la sortida, però amb

unes franges horàries de 15h a 17h.

És imprescindible...
»»
Portar l’original de la targeta sanitària i donar-lo als monitors de l’entrada.
»»
Portar els medicaments en una bossa amb el nom de l’infant i la posologia
explicada, aquest també s’haurà de lliurar el dia de sortida.
»»
Portar el dinar del primer dia a la motxilla petita
»»
Informar-nos de qualsevol tipus de pors, dificultats (natació, per exemple),
incontinència o altres coses que us preocupin!

L’equip de monitores:
Ana, Anna, Ari, Ia, Marta, Marta, Núria, Paula, Roger i Xavi

Què cal portar?
MOTXILLA PETITA (no de fils)
Cantimplora BEN MARCADA!
Esmorzar i dinar del primer dia
Mascareta de recanvi
Porta mascaretes
Targeta sanitària i documentació original

QUÈ NO S’HA DE PORTAR?
Qualsevol objecte que no ens permeti
desconnectar de la vida quotidiana!
- Mòbils
- Tablets
- Rellotge
- Altres aparells electrònics
- Menjar
- Objectes que tallin...

Suggeriment: Marcar tota la roba!!

MOTXILLA GRAN / MALETA
Sac de dormir
Llençol de sota i coixinera
Tovallola per la piscina
Tovallola per la dutxa
Roba per 8 dies + 2 de recanvi
2 pantalons llargs
Roba d’abric
Impermeable
2 pijames
2 banaydors
Xancletes lligades!
Calçat còmode per l’excursió
Mitjons gruixuts
Lot o frontal
Gorra
Crema solar
Necesser complet
1 mascareta per cada dia
Tovallons de roba
1 muda per embrutar
1 SAMARRETA BLANCA

Opcional: qualsevol cosa per compartir
durant l’estona del migdia (jocs,
malabars, instruments...)
Manguitos o flotadors si convé
Recomanem...
»»
Portar els cabells curts per qüestions d’higiene, i el tractament de polls
prèviament realitzat. Si per alguna raó teniu polls al pujar a la tanda, ens haureu
d’avisar el dia de la sortida.

Mail de contacte: colonies@lleurejorditurull.cat
Mòbil de contacte: 93 441 00 04 (ext 200)

Instagram i Twitter: @ll_jorditurull
Facebook: LleureJordiTurull

Al blog penjarem diàriament un breu resum del dia!! - colonies.lleurejorditurull.cat

Hola col·lega! Sóc la Miguelita Ramírez de los
Llanos, i amb aquesta invitació, quedes
convidat/da a un concert exclusiu a la masia de
Can Mas. Serà un dia molt important per mi, ja
que per primera vegada la meva família em veurà
en directe! Espero que puguis assistir-hi, ens
veiem aviat!
– Adreça: Masia Can Mas – Data: 03/07/21 – Horari: 21h00 –

