Palma, 27 de maig de 2022
Benvolgudes famílies,
Els propers dies 8, 9 i 10 de juny, el grup de 3r de primària anirem de campament a la Colònia de Sant
Jordi.
Partirem dia 8 a les 8.50h de l’escola i hi tornarem dia 10, a les 15.30h.
Hem de dur:
Una motxilla grossa o bossa amb:
• llençols/ funda nòrdica/ sac de
dormir
• coixinera
• roba còmoda per als tres dies
• pijama
• jaqueta per al vespre
• impermeable
• esportives
• sabates de platja
• estris de neteja personal
• tovallola per a la dutxa
• repel·lent d'insectes
• bossa per a la roba bruta
• llanterna
• ingredient per al sopar del primer dia (a la part de dalt de la
motxilla) marcat amb l’etiqueta
del grup

Una motxilla petita amb:
• berenar del primer dia
• cantimplora
• tovallola de platja
• gorra o capell
• banyador posat
• banyador de recanvi
• camiseta per protegir-nos del sol i nedar
• crema de protecció solar
• Els alumnes que no dinen a l’escola han de dur el
dinar del primer dia, preferentment panet. També
tenen l’opció d’entregar el tiquet de menjador a la
tutora dilluns 6. .

Opcional: jocs de platja (que hi càpiguen dins la motxilla petita), ulleres d’aigua i de sol, bolígraf, llibreta, …
Pensau a marcar els objectes personals amb el nom (sobretot tovallola i gorra).
És imprescindible que cadascú sàpiga què duu a la motxilla i on és cada cosa.

Recordau que s’ha de fer ús de la mascareta durant el trajecte amb autocar.
Si el vostre fill o la vostra filla té qualque informació que cal tenir en compte (al·lèrgia, incompatibilitat
alimentària, etc.) o si té necessitat de prendre algun medicament (adjuntau informe mèdic si no el
tenim a l’escola), tornau-nos aquesta butlleta emplenada abans de dimarts 31 de maig..
Atentament,
Angy Tejeiro
Carme Roig
Patrícia Busquets
✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPAMENT COLÒNIA DE SANT JORDI 3r 2022
Alumne/a: ................................................................................................................................................................................................................................
Informació que cal tenir en compte:..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
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Signat,
Mata de Jonc
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07014

Palma
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