
ACAMPADA a VALLFOGONA
DIMECRES 24 i DIJOUS 25  de juliol de 2019

Benvolgudes famílies,
Un any més, durant la darrera setmana del Casal CreActiu, marxem d'acampada a Vallfogona conjuntament
amb els infants del Casal Esportiu, passarem tot un dia junts, fent diverses activitats.
 La sortida serà dimecres dia 24,  a les 9 a la piscina municipal i la tornada el dijous dia 25, a les  13h a la
piscina municipal. (Els nens d’acollida el dimecres seran acompanyats des del Joan Maragall fins a la piscina
municipal, i els nens de menjador l’autocar els deixarà el dijous de tornada  a les 13h a l’escola Joan Maragall
i  els podreu recollir a les 15h com sempre)( En cas que no es quedin a l’acollida o al menjador agrairíem que
ens aviseu)

Aquest any l'acampada la farem els propers dimecres dia 24  i dijous dia 25 de juliol, i per tant aquest dia és
necessari que tots els nens i nenes portin:
Motxilla gran amb:

• Sac de dormir i màrfega
• Pijama
• 1 muda
• Lot
• Necesser (raspall de dents, pinta, etc.)
• Jersei i impermeable
• Plats,  gots  i  coberts  per  posar  el  sopar  de

dimecres.
CAL QUE TOT VAGI MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A

Motxilla petita
• Esmorzar per dimecres al mat
• Dinar per dimecres al migdia
• Berenar per dimecres a la tarda
• Cantimplora amb aigua
• Banyador, xancles de riu, gorra i crema solar

HORARIS
Dimecres  24 de juliol:
9h.Sortida amb autocar des de la piscina municipal
10h. Muntatge i instal.lació de tendes.
11:30h. Piscina
14h-15h Dinar (tothom l'ha de portar de casa)
15h-16h Jocs i activitats de relax
16h-20h Caminada pels voltants de Vallfogona
20:30h-21:30h Sopar (càtering Recapolis)
21:30h-23h Activitat de nit
23h Tots a dormir!

Dijous 25 de juliol:
8:30h Esmorzar
9:30-10:30h. Recollida del campament
 11h a 12h. Piscina
12:15h Tornada amb autocar
13h.Arribada a la Piscina Municipal   

 * Dimecres cal que tothom vingui amb la samarreta blava de l'Estiu Actiu 2019 (marcada amb el seu nom)
En cas de pluja, disposem d'un pavelló cobert i una sala polivalent per a dur a terme les activitats
En cas que algun nen no es vulgui quedar a dormir podeu parlar amb els monitors la possibilitat de venir-lo a
buscar el dimecres al vespre (20h) i tornar-lo a portar dijous al mat a Vallfogona(9h)

* Retallar per la línia de punts i retornar als monitors o monitores, com a molt tard, el dimarts dia 23 de juliol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El meu fill/a ________________________________________ participarà a l'acampada del proper dimecres

dia 24 de juliol a Vallfogona       SI           NO

Teniu alguna tenda per deixar-nos? SI NO

En cas afirmatiu, quants nens i nenes i caben? _______________

Té alguna intolerància alimentària?  _______________      Quina?_______________

Data i signatura:


