QUÈ CAL PORTAR AL CASAL ESTIU 2018
Material que cal portar al Casal (comú a totes les setmanes).
DIÀRIAMENT:






Roba còmoda i que es pugui embrutar. Preferentment de cotó i colors clars.
Calçat còmode (preferible bambes cordades).ELS PETITS AMB VELCRO!!
Gorra.
Cantimplora amb aigua o ampolla amb aigua.
Esmorzars (esmorzem a les 10:30 ).NO SUCS NI BATUTS!!

PELS JOCS D’AIGUA!!/ PISCINA!!
COGNOMS!!

TOT

MARCAT

AMB

EL NOM I

 El banyador i la crema solar posats des de casa.
 Una tovallola.
 Una muda per canviar-se després de l’aigua cada dia (roba interior, samarreta i/o pantalons, mitjons si
calessin ). GRANS DIMARTS I DIJOUS : ROBA DE RECANVI per canviar-se després piscina.
 Xancles cordades TOTS ELS CURSOS!!
 NO PORTAR TUB DE CREMA SOLAR, HO TENIM AQUÍ NOSALTRES!!

MATERIAL DE BASE PER TOT el casal( a partir de la segona setmana)
 A partir de la segona setmana (samarreta blanca per pintar-la) amb el seu nom. FARAN LA SEVA
SAMARRETA TOTS ELS NENS I NENES DEL CASAL QUE FACIN MINIM DOS SETMANES A PARTIR DE LA
SEGONA. Comencem a fer-les la 2na setmana
 Una capsa mocadors I tovalloletes per deixar al casal. ( per família)
 Per petits (P-3/P-4/P-5) una muda complerta per deixar tota l’estada al casal en una bossa de roba amb el
seu nom.
 La resta de cursos si considereu necessari podeu portar la muda i deixar-la durant l’estada al Casal.
 TOTS HAN DE PORTAR PISTOLA AIGUA!! MARCADA AMB EL NOM!!
 D’altra material segons dinàmica s’aniran demanant segons necessitats.

SI ES QUEDA A DINAR:
 Carmanyola i/o taper amb el dinar. MARCAT AMB EL SEU NOM DE FORMA PÈRMANENT. Heu d’ensenyar
al nen/nena la carmanyola perquè la pugui reconèixer.
 Heu de donar al seu monitor la carmanyola en arribar al Casal. El dinar anirà en una bossa apart amb el
nom; NO en la motxilla. Si es queda a acollida donar en arribar.
 Si es queda per la tarda/ berenar en una altra bossa amb el nom.

SOBRE

AMB LA DOCUMENTACIÓ DEL CASAL SIGNADA I COMPLERTA:

 Donar primer dia al monitor/a de referència. TRINI GESTION CASAL
 Telèfon CASAL: 681307933 (ALBERTO)per temes relacionats amb el nen/nena: anar a recollir-lo
abans, arribar tard a recollir-lo, parlar d’un tema concret de les activitats.
 Per temes de gestió: ampliar horaris, canviar horaris, rebuts, etc.. TRINI 647820304
 DOCUMENTACIÓ: FULL INSCRIPCIÓ, AUTORITZACIONS IMATGE, CASAL, RECOLLIDA PER
D’ALTRES PERSONES. FITXA SALUT, FOTOCOPIA targeta sanitària, fotocòpia vacunes.
 SI EL NEN/NENA TÉ AL·LERGIES; si us plau ens heu d’avisar i portar certificat mèdic, i
medicació si cal!
 NO PORTAR: MÒBILS/ VIDEOCONSOLES/ JOGUINES QUE ES PUGUIN FER MALBÉ; si les porten
és sota la vostra responsabilitat si es trenquen o perden. Al casal hi ha de tot per gaudir i
passar-lo bé.

