________

COLÒNIES D’ESTIU Ed Infantil 2019

LLISTAT DE MATERIAL QUE HAN DE DUR ELS PARTICIPANTS
- Mudes de roba suficients (interior i exterior). Aquesta roba ha d'estar marcada.
- Mudes de calcetins per a cada dia.
- Xancletes per a la casa i esportives per a excursions
- 2 banyadors
- Pijama
- Jersei per si fa fred i impermeable per si plou
- 2 tovalloles, una per al bany i l’altra per a la piscina
- Necesser amb estris de neteja personal: sabó, pasta de dents, raspall, pinta,...
- Llanterna amb bateries de recanvi
- Una gorra o capell per al sol, ulleres de sol (opcionals)
- Crema solar per a protecció de la pell
- Llençol, llençol de baix i coixinera (imprescindible per higiene) -No dur sac de dormir- Peluix, si els necessita per dormir (company de llit)
- Colònia o polsera antiparàsits (moscards)
- Una camiseta blanca
- Un periòdic
-6 gafes per estendre roba
-Un pot de vidre (de iogurt Danone buit)
-Unes ulleres de plàstic de jugueta (només amb muntura, sense vidre) d’un color
- Una tapadora de capsa de sabates
- Maniguets per nedar OBLIGATORIS
- Unes xancles de color clar per decorar.

NO S’HA DE DUR:
- Llepolies
- Polseres, arracades o un altre tipus d’objectes valuosos
- Cap aparell electrònic, ni telèfon mòbil.

SORTIDA: El divendres 5 de juliol a les 11 h. des de l’Avinguda Picasso de Palma (davant
entrada d’Ed. Infantil del col·legi Sagrat Cor, cantonada amb el carrer Panamà) o a les 11,30 h a
la plaça des Rasquell de Binissalem.
RECOLLIDA: El diumenge 7 de juliol, a les 17 h al casal de colònies S’Olivaret Estades i
Projectes (carretera MA 2022 d’Alaró).
(*)Servei de guarderia: Per a les colònies que comencen a les 11 h hem organitzat un servei de guarderia des de les 8,30 h pels
pares que no pugueu acompanyar el vostre fill/filla a la sortida. A partir d'aquesta hora, si us interessa aquest servei, podeu
acompanyar el vostre fill/filla a la porteria del col·legi Sagrat Cor (carrer Pare Antoni Oliver, 4 de Palma), allà serà atès per la
nostra auxiliar i l'acompanyarà cap a l'autocar en el moment de la sortida.

Les darreres informacions de la colònia podreu trobar-les a la web de les colònies
https://coloniesfecib.blogspot.com/ També mitjançant aquesta pàgina podreu estar informats de
l’evolució de la colònia.

A TENIR EN COMPTE:
-Només han de dur el necessari, evitau objectes i peces de roba inútils.
-Heu de fer la maleta o motxilla amb el nin o nina perquè sàpiguen tot el que hi duen i on ho duen.
-Tota la roba ha d'estar marcada amb el nom del nin/nina
-Els pares no poden visitar la colònia, excepte el darrer dia per a la recollida.
-Si s’ha de donar alguna medicació, cal especificar la dosis i hora a la capsa. I s’haurà d’entregar
als monitors el dia de la sortida.
-En cas que els monitors detectin que algun nin porta polls, aquest haurà de tornar a casa.
-Per aclarir qualsevol dubte de la colònia podeu escriure un mail a l’adreça colonies@fecib.net
-Recordau que estam de colònies, i per tant la roba ha d´estar preparada per tot tipus de
contratemps. No recomanam roba de marca ni amb valor, perquè no és pràctic ni pels nins ni per
a nosaltres.
ATENCIÓ !, DUR EL QUE AQUÍ S’INDICA I COMPLIR ELS PUNTS A TENIR EN COMPTE,
SUPOSA PODER REALITZAR BÉ LA COLÒNIA.
Feliç colònia d’estiu !

