Palma, 10 de maig de 2017
Benvolgudes famílies,
Ja tenim la programació del viatge a Eivissa, les activitats al Camp d'Aprenentatge Sa
Cala (Sant Vicent de sa Cala) i el pressupost definitiu. Ara només ens queda preparar
l'equipatge i ser puntuals a l'hora d'arribar a l'aeroport.
Com ja sabeu, els acompanyants del viatge són na Carme Ronda i en Tòfol Garau.
SORTIDA
Dimecres 24 de maig a les 08.45h (UX 1702).
Hem de ser a l'aeroport a les 06.45h.
TORNADA
Divendres 26 de maig a les 17.30h (UX 1709).
Arribarem, per tant, a les 18.15h aproximadament.
L'equipatge necessari per al viatge és:
•

Una motxilla petita amb:
– 2 berenars (matí i horabaixa)
– dinar del primer dia
– cantimplora buida
– banyador
– crema solar
– gorra
– tovallola platja
– DNI original
– targeta sanitària
– cartera amb doblers (màxim 20 euros)
– OPCIONAL: càmera de fotos

Recordau que no heu de dur cap líquid ni objectes de metall a l'equipatge de mà.
•

Una motxilla grossa o bossa de viatge amb:
– torcaboques de tela
– llençols i coixinera
– roba còmoda per a cada dia (i una muda de reserva)
– impermeable
– pijama
– dos parells de sabates
– xancletes
– tovallola de dutxa
– estris de neteja personal (sabó, raspall de dents, pasta de dents...)
EL PRIMER DIA HEU DE DUR POSAT CALÇAT PER CAMINAR

Aquí teniu el pressupost definitiu:
Avió i assegurança ........................................ 105,34€
Despeses acompanyants ................................ 26,94€
Autobús ....................................................... 32,22€
Menjades ..................................................... 45,00€
Pagament de reserva ..................................... -60,00€
TOTAL.............................. 149,50€
Us pregam que ingresseu aquesta quantitat al compte del banc de Sabadell, abans del
dia 18 de maig. Demanau un duplicat del justificant per tal que els vostres fills el
duguin a l'escola dia 22 de maig.

ES16 0081 0159 6000 0146 0355 . Imprescindible: concepte, posau viatge
5è de primària i el nom de l'alumne/a.
El telèfon del camp d'aprenentatge és 971 32 00 94.
El mòbil de l'escola és 649 517 259.
Si el vostre fill o la vostra filla té qualque incidència que cal tenir en compte (al·lèrgia,
incompatibilitat alimentària, etc.) o si té necessitat de prendre qualque medicament,
tornau-nos aquesta butlleta emplenada, abans de dilluns dia 22 de maig.
Ben cordialment,
Antònia Coll

✂--------------------------------------------------------------------------------------------CAMP D'APRENENTATGE SA CALA (EIVISSA)
Alumne/a: ........................................................................................................
Problema que cal tenir en
compte: ............................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tractament: ......................................................................................................
........................................................................................................................
Signatura:

