CODI D’ENTITAT:
D’ENTITAT: 0229965
0229965
02/05/2017
A l’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES D’ALUMNES DE P5 i 1r PRI
Benvolguts pares,
Us fem arribar la segona circular de la sortida a la granjagranja-escola de la Manreana,
Manreana, a Juneda,
Juneda, els dies 5 i 6
de juny.
El preu total de la sortida cultural és de 93€. Els 46,50
46,50 € restants s’han de pagar fins al 25 de maig.
maig
DIA, HORA i LLOC DE SORTIDA
Dia 5 de juny, a les 9.00 h. al col·legi per marxar. A les 9’30 h sortida des de la plaça de l’Auditori.
DIA, HORA i LLOC D’ARRIBADA
Dia 6 de juny,
juny a les 17.00
17.00 h. (aproximadament), al mateix lloc de la sortida, plaça de l’Auditori.
CAL PORTAR:
PORTAR
Motxilla o bossa de viatge
Sac de dormir o llençols. (Coixinera i llençol de sota
qui porti sac)
Roba d’abric: jersei o jaqueta, i impermeable
Roba de recanvi: pantalons, camises, samarretes,
mitjons, mocadors…
Calçat còmode i recanvi

Necesser: pinta, sabó raspall de dents,...
Tovallola
Pijama
Gorra
Llanterna
Protecció solar

NOTES:
NOTES
- Tot el material ha d’anar marcat amb el nom o les inicials.
- No cal portar diners, en cas contrari, el professorat no se’n fa responsable.
- Els nens/es han de portar l’esmorzar i el dinar del primer dia en una bossa a part de la de l’equipatge.
l’equipatge
- Els nens/es de mitja pensió només hauran de portar l’esmorzar. El dinar de mitja pensió serà:
Pernil dolç
Truita a la francesa
Fruita

Pit de pollastre arrebossat
Patates chips
Pa i Aigua

* Els nens/es que no dinen al menjador escolar i vulguin menú de l’escola, es pode
poden
n apuntar a recepció
fins el 2 de juny.
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 LINEA 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/a, fins al dia 26 de maig.
maig.
Atentament,
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