
Palma, 11 de novembre de 2022

Benvolgudes famílies,
Ja tenim enllestida l’organització de la nostra estada al camp
d’aprenentatge Sa Cala (Sant Vicent de Sa Cala). Ara només ens queda
preparar les maletes i descobrir tot el que ens espera allà.

SORTIDA
Dimarts, dia 22 de novembre, a les 8.20h (IB 8510).
Hem de ser a l’aeroport a les 6.30h, ben puntuals.

TORNADA
Divendres, dia 25 de novembre, a les 18.05h (IB8521).
Arribada a Palma a les 18.50h aproximadament.

És important que els infants facin les maletes per al viatge, per tal que
siguin conscients d’allò que duen. L’equipatge necessari és:

Una motxilla petita amb:
- 2 màscares (a hores d’ara encara són d’ús obligatori per al transport

públic)
- 2 berenars (matí i horabaixa del primer dia)
- dinar del primer dia
- cantimplora buida
- impermeable
- DNI original (els mestres el guardarem durant l’estada)
- targeta sanitària (és suficient una fotocòpia)
- cartera amb doblers (màxim 20€)

Recordau que no podem dur cap líquid ni objectes de metall a
l’equipatge de mà.

Una motxilla o maleta de viatge amb:
- 2 màscares de recanvi
- torcaboques de tela i bosseta
- llençol o sac de dormir i coixinera (el camp disposa de flassades i

coixins)
- roba còmoda per a cada dia i una muda de reserva
- pijama
- un parell de sabates de recanvi
- xancletes (per la dutxa)
- tovallola de dutxa
- estris de neteja personal
- OPCIONAL: jocs de cartes, llanterna…
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Aquí teniu el pressupost definitiu:

Bitllets avió 67€

Desplaçaments (autocar Eivissa, barca, autocar
Formentera)

35€

Menjades (càtering i compra) 55€

Despeses acompanyants 27€

Imprevistos 10€

Reserva -60€

TOTAL A INGRESSAR 133€

Us pregam que ingresseu aquesta quantitat al següent compte del banc
de Sabadell, abans de dia 18 de novembre:
ES16 0081 0159 6000 0146 0355. És imprescindible que poseu com a
concepte el nom i llinatges de l’infant.

Si la vostra filla o el vostre fill té necessitat de prendre algun medicament,
enviau un correu electrònic a la tutora (especificant-ne la dosi i l’horari)
abans de dia 17 de novembre.

En cas que en tengueu necessitat, recordau que durem el mòbil de
l’escola, el número del qual és el 649 517 259.

Les tres acompanyants d’aventura restam a la vostra disposició per aclarir
els dubtes que us puguin sorgir aquests dies.

Atentament,

Carme Roig, Núria Martínez i Teresa Llompart
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