CODI D’ENTITAT: 0229977
02/05/17

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE LLAR D’INFANTS 1 i 2 ANYS
El proper dia 23 de maig,
maig els nens/es de Llar d’Infants 1 i 2 any farem una sortida al Castell de
Saidia a Almacelles.
Almacelles.
El preu és de 22 € i inclou l’autocar i activitats.
Tallers i activitats:
activitats:
Visita a la granja
Taller de pizza
Sapigueu que:
- Cal que esmorzin i que els poseu protecció solar a casa.
- Han de portar una motxilla (sense rodes) amb:
Una muda de recanvi, un pitet i una gorra.
Algunes anotacions:
• Hauríeu de ser puntuals, a les 9.00h a la classe, i a les 16.45h, a l’arribada, davant
de l’Auditori. Els pares han de venir a recollir-los al lloc d’arribada.
• Tot el que porti el nen/a ha d’estar marcat amb el seu nom.
nom
• No cal dur cantimplora ni aigua.
• Els nens/es que no es queden a mitja pensió i vulguin menú de l’escola es poden
apuntar a recepció. També poden portar-lo de casa dins la motxilla.
• No cal dur bolquers ni tovalloletes.
• Els nens han de portar xandall.(Els nens/es de Llar 2 anys han de venir amb la
samarreta del xandall de l’escola)
Dinar :
Berenar:
- Pernil dolç
-Suc de fruita i galetes
- Truita a la francesa
- Pit de pollastre arrebossat
- Patates chips
- Fruita
- Pa i aigua
El pagament es realitzarà ÚNICAMENT a través de la xarxa de CAIXERS de “LA CAIXA”
(mitjançant llibreta o tarja de qualsevol entitat) o TRASPÀS per LÍNEA OBERTA (des de La
Caixa).
Malauradament no serà possible realitzar pagaments on-line des d’altres entitats.
A l’encapçalament d’aquesta circular hi trobareu el CODI NUMÈRIC D’ENTITAT de la sortida.
No es podrà donar com a vàlid cap ingrés que no porti clarament indicats el NOM, COGNOMS i
CURS que fa l’alumne/a.
La còpia del resguard d’ingrés s’haurà d’entregar al tutor juntament amb la butlleta de
l’autorització, fins al proper 15 de maig.
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