
                       

 

                        

 

  

 

 
 

Casal estiu Torre de la Llebre 2019-Dades d´interès 
 
 

Coses importants que no cal descuidar-se: 
  
Els nens/es han de portar cada dia: 
 

• Esmorzar com a l’escola i una ampolleta d’aigua, cantimplora o got marcat, també poden portar 

sucs (sense llet). 

• Gorra, motxilla, roba còmode i calçat que es puguin treure i posar ells mateixos  i que es pugui 

embrutar (penseu que farem activitats i manualitats de tot tipus). 

• A la motxilla banyador o bikini, tovallola i xancletes que agafin bé el peu (tots els dies per  si fem 

jocs d’aigua o ens remullem). 

• En començar el casal, SAMARRETA BLANCA (no cal que sigui nova) per fer l’estampació de la 

samarreta del casal. 

• PROTECCIÓ SOLAR I REPELENT D’INSECTES CADA DIA POSAT DE CASA  (O POLSERA) i pot  marcat 

a la motxilla per tornar-li a posar si cal. 

• Els nens de P3-P4 i P5 si volen poden portar una muda de recanvi. 

 

*Recordeu que tot estigui marcat amb els noms del nen/a 

 

Excursions: 

 

• Esmorzar, protecció solar, gorra, motxilla, roba còmode i calçat que es puguin treure i posar ells 

mateixos (com cada dia). 

• Dinar en cas que no tingueu el servei de menjador contractat  o bé demanar uns dies abans 

(mínim 3) menjador esporàdic. 

• Els dies de Piscina: banyador o bikini (posat de casa), tovallola, xancletes que agafin bé el peu . 

• I si veniu a la Nit al casal: màrfega, sac de dormir, llanterna, pijama, estris d’higiene personal i 

sopar (l’esmorzar  de 1a hora NO, però si el de mig matí).  

*Recordeu  que les excursions a Catalunya en Miniatura i al Parc de Gualba són de dia sencer per a 

tots els nens/es inscrits/es al casal (arribarem a les 16h), la de la Piscina de la Floresta i les 

municipals seran només en horari de matí. 

 

 Incidències 

 

Les podeu comunicar diàriament a la coordinadora. 

Tel. de contacte Cristina (coordinadora): 655 64 82 63 

info@polarislleure.cat  
                                      www.polarislleure.cat 


