
La Garriga, 29 d’abril de 2021 
 
 
 

Hola, famílies! 
 
El proper dijous 6 de maig els nens i nenes de Parvulari anirem d’excursió a Sant Andreu de Llavaneres. 
 
QUÈ FAREM? 
 

- Al matí farem una sortida en barca i també jugarem a la platja amb pales i galledes, buscarem petxines i 
pedretes de colors i si el temps ens acompanya ens mullarem els peus!. 
- Al migdia els autocars ens portaran a la casa Canmasriera i allà utilitzarem els espais exteriors a l’ombra 
per dinar. 
- A la tarda ens divertirem fent jocs d’aigua!. 
Durant tot el dia a cada grup ens acompanyarà un monitor. Totes les activitats les farem respectant 
el grup bombolla. 
 
HORARI: 
 

 - Sortirem del carrer Guifré a les 9h i arribarem al mateix carrer Guifré cap a les 18h aprox. 
Els/les nens i nenes que fan permanències podran fer ús del servei i després una mestra els acompanyarà 
fins al carrer Guifré. 
 
QUÈ CAL PORTAR?...   
 

- Roba còmode i que es pugui mullar. 
- Crema solar posada des de casa (nosaltres també en portarem). 
- Una gorra pel sol. 
- Una muda sencera de recanvi i una tovallola petita per eixugar-nos. 
-  Els/les alumnes de P4 i P5 compartiran l’autocar (deixant la distància física suficient per preservar el grup 
bombolla) i per aquest motiu han de portar la seva mascareta posada. També cal que portin la bosseta per 
guardar-la després. 
Tots/es els/les nens/es han de portar dues motxilles: una amb la muda de recanvi, l’altra amb el 
dinar. 
RECORDEU: tot ha d’estar marcat amb el nom. 
 
ÀPATS: 
 

- No cal portar esmorzar. L’escola ens donarà galetes per esmorzar i pa amb xocolata per berenar. 
- Els nens i nenes fixes a dinar han de portar una motxilla amb un tovalló per parar la taula. 
- Els nens i nenes que dinen a casa han de portar la motxilla amb el tovalló per parar la taula, el dinar i una 
ampolla d’aigua. 
 
El preu de la sortida es de 36,40 euros i el rebut es passarà pel banc. 
 
 
 Atentament,      

         Felip de Dalmases i Thió 
                Director 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
 
 
 


