Benvolgudes famílies,
El dimecres 10 de juliol farem la pijamada del casal d’estiu a l’escola d’adults
de la Concòrdia.
Soparem amb carmanyola, farem una activitat relacionada amb l’eix d’animació de
la setmana (relcionats amb la cultura xinesa) i ens quedarem a dormir a l’escola tots
junts i juntes.
HORARIS:
- Hora d’entrada: dimecres a les 20.30 h a l’escola d’Adults de la Concòrdia.
- Hora de sortida: enllaçarem l’endemà amb el casal d’estiu, és a dir, no cal
recollir-los fins al dijous a l’horari habitual de sortida del casal (13.30h), i els
de menjador a les 15 h i tarda a les 17 h).
QUÈ CAL PORTAR?
-

Sopar per al vespre (recomanem que no sigui entrepà)
Tovall
Pijama
Un jersei o similar
Sac de dormir
Màrfega (“esterilla”) (Si no en teniu, digueu-nos-ho. No cal comprar-ne
expressament)
Coixí (opcional)
Necesser amb tot el més bàsic (raspall i pasta de dents, pinta...)
Lot (llanterna)
I tot el que sigui necessari per a l’endemà al casal (penseu que serà dia de
piscina)

QUÈ NO S’HA DE PORTAR?
-

Esmorzar del dijous (el donem nosaltres)
Llaminadures
Joguines
Objectes de valor (mòbils, aparells de música,...)

IMPORTANT! Cal que TOT estigui marcat amb el nom per evitar pèrdues.
NO cal que confirmeu l’assistència. Només si NO veniu. Si és així, podeu
portar-los dijous 13 a les 9 h del matí al CFA. Els infants de l’Esplai o que hagin
fet alguna altra setmana del casal poden venir a la pijamada i quedar-se el dia
següent de piscina. El preu específic de l’activitat és de 10€.
No us descuideu d’anar seguint les nostres activitats a la web del casal:

http://lallardelvent.org/esplai/cfa-concordia/
I per a qualsevol dubte ens podeu escriure a monitors@lallardelvent.org o trucar al
647577555 (Alejandro).
Moltes gràcies,
Equip de monitores i monitors del CAE La Llar del Vent

