PINETA II 2021
TIMBALER 0

PINETA II 2021
TIMBALER 0

QUE HEM DE PORTAR A PINETA?
Motxilla petita (pujarà al autocar):
•
•
•
•
•

Dinar i esmorzar del primer dia
Cantimplora amb el nom
L’original de la targeta sanitària (s’entregarà a la
monitora de referència)
Bossa amb els medicaments i el nom de la nena/nen (entregar abans de
pujar a l'autocar a la responsable sanitària).
Documentació (full alfa, full d’inscripció, ordre Sepa, Declaració
responsable Covid-19).

Motxilla gran (recomanable que sigui d’excursió 50-60L)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jersei prim i gruixut.
Pantalons curts.
Pantalons llargs.
Samarretes per 15 dies.
Roba interior per 15 dies.
Barret o gorra.
Pijama
Coixinera i llençol de sota.
Tovallons de roba (2)
Banyador.
Xampú i Loció antipolls
Sac de dormir.

•
•
•
•
•
•
•
•

Repel·lent de mosquits.
Lot i piles de recanvi si és el
cas
Bossa per la roba bruta.
Aïllant o màrfega.
Calçat: bambes i xancletes
tancades pel riu
Motxilla per fer l'excursió.
(40 a 60 Litres)

•
•
•

Tovallola de dutxa i una de
riu.

•
•

Necesser complet (sabó,
raspall de dents...)

•

Impermeable (capelina)
Botes de muntanya
(estreneu-les abans de
venir)
Mitjons adequats per les
botes.
Protector solar.
Roba per embrutar (pot ser
que no torni a casa)
Banyador per embrutar
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IMPRESCINDIBLE
Recomanem portar la roba marcada amb el nom i cognom per evitar confusions.
Feu la motxilla pensant que no rentem la roba a la casa!
Recomanem portar els cabells curts per qüestions d'higiene. Si detecteu que l’infant té
polls al pujar a tanda us demanem que ens aviseu el dia de la sortida, per poder fer el
tractament antipolls.
Portar la targeta sanitària original
Esmorzar i dinar pel primer dia!

MATERIAL ESPECÍFIC PER A CADA GRUP:
PETITS: SAMARRETA VERDA
MITJANS I: SAMARRETA BLANCA
MITJANS II: SAMARRETA VERMELLA + ROLLO DE PAPER WC (cartró) + TAP DE SURO +
CARTRÓ D’OUS
GRANS: SAMARRETA BLAVA
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QUÈ NO HAN DE PORTAR A PINETA?
•
•
•
•
•
•

Aparells electrònics
Coses que tallin
Diners
Rellotge
Mòbil
Menjar/llaminadures

COM COMUNICAR-SE AMB ELS VOSTRES FILLS I FILLES?
DIRECCIÓ DE LA CASA: La casa de Pineta: Crta. de Pineta, s/n, 22350
Bielsa (Huesca)
COMUNICACIÓ: colonies@lleurejorditurull.cat
BLOG: https://colonies.lleurejorditurull.cat/
Durant la tanda, es poden enviar cartes posant el nom de l’infant i el grup
al qual pertany (Petits, Mitjans 1, Mitjans 2 o Grans)
Recomanem enviar-les abans o com a molt, el dia 16-17 de juliol, donada
la demora
No trucar si no és una urgència
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CONTACTE DESPATX:
Sant Antoni Abat, 61-63 baixos, 08001 Barcelona
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 15h a 18h
Telf. 93 441 00 04 (ext. 200)

HORARI DE SORTIDA AUTOCARS

L’AUTOCAR
ASSIGNAT SE US
HAURÀ COMUNICAT
PREVIAMENT PER
CORREU

DIA 16 DE JULIOL A L’ESCOLA PIA SARRIÀ
PETITS: 9:30 │ MITJANS I: 10:00 │ GRANS: 10:30 │ MITJANS II: 11:00

HORARI ARRIBADA AUTOCARS
DIA 30 DE JULIOL A L’ESCOLA PIA SARRIÀ
ARRIBADA A PARTIR DE LES 18:00 DE FORMA ESGLAONADA

E S C O L A D E M À G I A D E P I N E TA
Benvinguts i benvingudes al comunicat o cial de l escola de màgia de Pineta

Si es u egint aquesta carta és que heu ngut la gran sort d estar seleccionats per a venir a
l escola de màgia del 16 al 30 de Juliol

En aquesta escola aprendreu molta màgia amb mol s assignatures, però sobre t us ho
passareu super bé! Acabareu el curs sent els mi ors mags que podíeu ser! Així què! Us
animeu
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Us esperem del 16 al 30 a la va de Pineta

