Benvolgudes famílies,
Us detallem les sortides programades per a la setmana del 26 al 30 de juliol 2021 i què cal portar.

Us demanem especial puntualitat el dia de la sortida, en l’hora d’entrada.
Petits: P3, P4 i P5 i 1r primària
Dimecres 28 de juliol
- Sortida: PARC DE LA CREUETA DEL COLL
- Horari: de 9:00 a 17:00 h.
- Transport: autocar
- Què cal portar:
● Samarreta del casal (la donem el dia de la sortida a qui no la tingui)
● Banyador, tovallola, xancles
● Gorra i crema solar, posada des de casa i a la motxilla
● Roba de recanvi
● Aigua
● Dinar (només els participants que no dinen al casal, és a dir, els de matí o matí+tarda).
Grans de 2n a 6è
Dimarts 27 de juliol
- Sortida: LA BASSA DE SANT OLEGUER (SABADELL)
- Horari: de 9:00 a 17:00 h.
- Transport: autocar
- Què cal portar:
● Samarreta del casal (la donem el dia de la sortida a qui no la tingui)
● Banyador, tovallola, xancles
● Gorra i crema solar, posada des de casa i a la motxilla
● Aigua
● Dinar (només els participants que no dinen al casal, és a dir, els de matí o matí+tarda).
Grans de 2n a 6è
Divendres 30 de juliol
- Sortida: PLATJA
- Horari: de 9:00 a 17:00 h.
- Transport: en transport públic
- Què cal portar:
● Samarreta del casal
● Gorra, xancletes, tovallola i crema solar, posada des de casa i a la motxilla
● Aigua
● Dinar (només els participants que no dinen al casal, és a dir, els de matí o matí+tarda).
● 2 euros (opcional, per a un gelat)
● Targeta T16 de transport vigent (sense caducar) o T-Casual
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Agrairem que a les sortides i durant l’estada al Casal, cada infant porti 1 mascareta de recanvi per
utilitzar quan la que es porta inicialment, es mulla o es trenca.

Tota la informació del Casal d’estiu i Casal Jove la podeu trobar:
Al web de l’escola www.noupatufet.coop
Al web de la FBC https://campus.basquetcatala.cat/noupatufet2021/
Al blog http://casaldestiunoupatufet.blogspot.com.es/

22 de juliol 2021
FBC i Nou Patufet

