Escola MM. Concepcionistes
C/ de la Torre, 19 -08006 Barcelona
Tel. 93 218 79 71
E-mail: mmccbcn@concepcionistas.es

Barcelona, 29 de novembre de 2019
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que els dies 6, 7 i 8 de maig els alumnes de 1r i de 2n de l’ESO marxen
de colònies a la MASIA MAS MUXACH (Girona)
https://www.masmuxach.com/
La sortida serà el dimecres 6 de maig a les 9:00h, per Berna/ General Mitre i l’arribada el
divendres 8 a les 17:00h (aproximadament), pel mateix lloc d’on hem sortit.
L’entorn ens permetrà gaudir d’aquestes activitats d’entre altres:

6 de maig

7 de maig

Arribada a PINEDA DE MAR

Esmorzar

8 de maig
Esmorzar i fer
motxilles

Activitats a la casa i per
l’entorn
Esmorçar
Activitats d’aigua
Kayac, Banana bus, Katamaran

Dinar a la platja

Anada a la casa de colònies
Instal·lació
Temps lliure / Piscina

Ruta a cavall
Gimcanes
Jocs cooperatius

Dinar a la casa de colònies

Activitats: paintball,
big ball i quads

Dinar a Can Putxet

Activitats a la casa i per
l’entorn
Ruta a cavall
Gimcanes /Jocs cooperatius
Temps lliure / Piscina
Sopar

Sopar i joc de nit

Anada a Can Putxet

joc de nit/festa cloenda

Tornada a l’escola
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Amb el preu de 225 € tenim la possibilitat de gaudir de l’estada, les activitats, els monitors
especialitzats, el socorrista, el transport i la intendència de tots els dies. El pagament el
farem efectiu en dos rebuts, un ara al desembre i l’altre al març. Per això us demanem
que els qui vulgueu participar feu el primer pagament de 100 € abans del dimarts 17 de
desembre per tal de reservar la plaça, indicant el nom de l’alumne, al número de compte:
ES71-0049-5715-51-2516145961 del banc de Santander.
Us recordem que si un/a alumne/a al llarg del curs no ha demostrat una actitud adient,
l’equip docent es reserva el dret de decidir la seva participació.
Agrairem que ens porteu el resguard adjunt tant bon punt hagueu fet el pagament.
Moltes gràcies i salutacions.
Tutores/tutor de 1r i de 2n de l’ESO

............................................................................................................................................
En/Na ................................................................. com a pare/mare/tutor-a legal de
l’alumne/a ........................................................... autoritza al seu fill/a a realitzar les
activitats anteriorment esmentades.
En cas de conducta inadequada del nostre fill/a, ens responsabilitzem de la seva tornada.

Signatura del pare, mare, tutor/-a legal
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QUÈ CAL PORTAR?
ATENCIÓ PEL PRIMER DIA!
BANYADOR POSAT
• Motxilla petita pel primer dia amb...
 Esmorzar i dinar per la platja.
 Tovallola, crema protectora solar.
 Gorra.
 Ulleres de sol.
 (muda de recanvi per si s’escau)
 Motxilla gran o bossa de viatge.
 Sac de dormir o joc de llençols. Coixinera.
 Pijama.
 Roba: tres mudes complertes per als tres dies i recanvis. (roba per embrutar per les
gimcanes).
 Bossa per la roba bruta.
 Calçat adient per caminar (de sola rugosa), botes o calçat esportiu, i sobretot un calçat de
recanvi.
 Tovallola de bany i sabatilles de dutxa.
 Banyador i tovallola per a la piscina. Casquet de bany i ulleres de piscina.
 Necesser complert.
 Lot o llanterna.
 Medicació especial (amb previ avís als tutors si s’escau).
Moltes ganes de passar-s’ho bé!

Moltes gràcies i salutacions.

