Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de l’ESCOLA L’ESTEL

INFORMACIONS PRÀCTIQUES SOBRE LES COLÒNIES
Dia i hora de sortida : dimarts, 28 d’agost a les 9 hores, des de l’estació d’autobusos
de Vic.
Dia i hora de tornada : dissabte 1 de setembre. Les famílies hem d’anar a buscar els
seus fills a les 12 del migdia al mateix Eurocàmping
Aquest any, en acabar en un dissabte, no hi haurà el dinar col·lectiu.
Coses que cal portar :
• Bossa, maleta o motxilla marcada amb el nom, adreça i telèfon del alumne.
• Bossa esportiva o pràctica d’ús diari marcada com l’anterior.
• Qualsevol aparell adaptat d’ajuda que el nen/a necessiti. Penseu que no són a
l’escola.
• ROBA (tota ha d’anar marcada):
- 6 o 7 mudes de roba interior.
- Una muda de roba per cada dia, dins de bosses de plàstic individualment.
- Bosses de plàstic per guardar la roba bruta.
- Roba de recanvi per sortir.
- Pijama
- Jersei o jaqueta de màniga llarga.
- Cangur.
- Una tovallola per dutxar-se i una tovallola petita.
- Banyador, tovallola de platja i xancletes.
- Flotador o bombolletes si en fan servir.
- Protectors del matalàs (en cas que l’utilitzin).
- Bolquers (els que n’utilitzin, i els necessaris per tots els dies)
- Gorra pel sol.
- Calçat esportiu, i un de recanvi.
- Llençols i coixinera.
- Necesser amb : xampú, gel, esponja, pasta i raspall de dents, pinta o raspall
pels cabells, colònia, crema protectora pel sol i hidratant per després del sol,
màquina d’afaitar (qui la necessiti), compreses (si s’escau), i mocadors de
paper.
•

Medicació:. Els que prenguin medicació cal que anoteu a la caixa del
medicament el nom del alumne, la quantitat i l’horari en que se l’hi ha de donar.
Poseu-ho tot en una bosseta de plàstic. També indiqueu-ho a la butlleta que cal
donar a les monitores.

•

Documentació: cal donar-la el dia de marxar
. Butlleta adjunta emplenada i signada
. Fotocòpia del DNI de l’alumne
. ORIGINAL de la targeta sanitària de la Seguretat Social de l’alumne

Contactes:
Si teniu cap dubte, podeu telefonar a la Montse Pallarès de l’AMPA (626 32 27 37)
El telèfon de la Ester Castillo, coordinadora de les colònies, és el: 635 05 91 79

