REUNIÓ INFORMATIVA CAMPUS VERD PRIMÀRIA 2017
Punts importants:
-

Horari del campus: de 9 a 17h. Entrada i sortida per la porta del
Claror Cartagena (CEM Sagrada Família) - C/Cartagena 231-239.

-

Servei de custòdia: de 8 a 8:45h. Si no s’ha comprat al moment
de la inscripció, pot adquirir-se el tiquet de custòdia a la recepció
del centre per a 1 sol dia o per als que faci falta. (2€/dia)

-

La sortida: 17:00h. Demanem si us plau que els familiars
s’esperin al carrer i així no obstaculitzem l’entrada al centre.

-

Cal portar esmorzar cada dia. I aigua fresca per a tot el dia.

-

Cada dia (excepte sortides) faran activitat recreativa a l’aigua, cal
portar bossa de piscina: banyador esportiu, tovallola, xancletes i
casquet de bany. (ulleres és opcional)

-

Després de la piscina cal dur roba interior de recanvi i recomanem
també una samarreta, per a que no es posin la bruta del matí.

-

CEM Sagrada Família: Per a dinar al menjador de l’Escola
(Servitabor) cal portar tovalló de roba (marcat o en una bossa).
Es recollirà divendres.

-

A les 16:30h es faran la dutxa final del dia. Cal portar sabó i una
muda neta per a canviar-se. La dutxa és obligatòria.

-

Sortides: se’n realitzaran dues per torn. Una a Collserola
(dimecres 06/07) i l’altra a la platja i parc de la Diagonal Mar
(divendres 08/07) durant tot el dia. Cal que portin calçat lligat al
peu, no xancletes. I la samarreta del Campus que els facilitarem
el 1r dia de sortida. Cal portar aigua, gorra pel sol i esmorzar.
Web: on pengem fotografies, circulars, menú, ... ho trobareu tot a
http://www.esplaisicampusclaror.cat

Setmana a la casa de colònies

-

-

Marxem dilluns dia 10/07 en autocar. El punt de trobada serà el
Club Claror Cartagena al voltant de les 08:30h – 09:00h.

-

La roba
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

que caldrà dur serà:
Cangur o similar
Roba d’abric / Xandall
Roba comiat
Samarretes de màniga curta
Pantalons curts
Pantalons llargs
Sabatilles esportives
Roba interior
Mitjons de recanvi
Xancletes lligades
Mocadors / Tovalloles
Vestit de bany
Pijama

-

Haurem
o
o
o
o
o
o
o

de portar també una bossa de neteja amb:
Sabó de mans i gel de dutxa
Raspall de dents
Pasta dentífrica
Pinta
Tovallola i tovallola platja
Colònia fresca (No esprai ni vidre)
Desodorant (No esprai ni vidre)

-

A banda
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

també haurem de portar:
Crema solar amb protecció
Crema hidratant
Gorra pel sol
Llanterna
Piles de recanvi
Loció antimosquits
Motxilla
Cantimplora
Llençols i coixinera
Sac de dormir
Màrfega per fer vivac

A la tornada, com és habitual, es farà berenar familiar a la casa al
voltant de les 17,30h
Moltes Gràcies!

