La Garriga, 17 de maig de 2019

Benvolgudes famílies,
El proper divendres dia 24 de maig de 2019 els nens i nenes de Llar-1 i Llar-2 anirem d’excursió a la granja
escola Hortus de Samalús. Visitarem i observarem els animals de la granja: galls, gallines, conills, vaques,
porcs,...
L’entrada és de 3/4 de 9 a les 9:00 h matí . Demanem puntualitat.
La recollida serà de ¾ de 5 a les 5 aproximadament a l’escola.
L’horari de permanència del matí serà com sempre: de ¾ de 8 a ¾ de 9.
El preu de la sortida és de 27,38 euros i el rebut es passarà pel banc.

-

CAL PORTAR
:
Una muda de recanvi: bolquer (si cal), calcetes o calçotets, mitjons i pantalons.
Motxilla amb el nom marcat a fora, que es llegeixi bé.
Un xumet per poder dormir (si cal) o peluix amb el nom marcat.
Una bossa de plàstic per posar la roba bruta.

  Es recomana que tots els nens vagin vestits amb xandall.
PER

DINAR

:

 Els nens fixes a menjador no han de portar el dinar ni tampoc l’ampolla d’aigua, ja que ho posa l’escola.
Només han de portar: 1 tovalló de roba amb el nom marcat per parar la taula i un pitet també marcat amb el
nom. A dins la bossa trobareu el berenar.

 Els nens no fixes a menjador han de portar el dinar de casa, una ampolla d’aigua petita de plàstic i també
un tovalló marcat amb el nom per parar taula i un pitet marcat amb el nom. És convenient que el menjar sigui
lleuger amb la quantitat justa segons l’edat i la gana de cada nen. No cal portar berenar.
En cas de pluja, l’excursió no es farà.
Cordialment,
Felip de Dalmases i Thió.
Director.
--------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ – H O R T U S (Samalús)
En / Na. .................................. (per/mare de l’alumne/a) autoritzo al meu fill / a la meva
filla.......................................(nom de l’alumne/a) que assisteixi a la sortida que es realitzarà el proper divendres
dia 24 de maig de 2019 a visitar la granja escola Hortus de Samalús amb Llar-1 i Llar-2 de l’escola Sant LLuís
Gonçaga.

Si el teu/va fill/a és fix/a al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li proporcioni el dinar: 
SI
 NO
Signatura del pare / mare .........................
Escola Sant Lluís Gonçaga
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