REUNIÓ DE PARES

SORTIDA
Es marxa el dissabte 31 de juliol, haureu de portar els vostres fills/es a la casa
de colònies Can Rigol entre les 5 i les 6 de la tarda, i tornarem amb autobús el
dilluns 9 d’agost a les 6 de la tarda al carrer Lluïsa Dalmau.

LA CORRESPONDÈNCIA
L’adreça de la casa és:
Casa de Colònies Can Rigol
08859 Begues
(Barcelona)
URGÈNCIES
Per qualsevol urgència, truqueu als següents números de telèfon:
630149781 – Rodolf
638273187 – Clara

COSES QUE NO S’HAN DE PORTAR
-

Diners
Qualsevol aparell electrònic
Mòbil
Una quantitat excessiva de llaminadures
Càmera de fotos

Qualsevol d’aquestes coses que es trobi es requisarà i no es tornarà fins a
l’últim dia.

MEDICAMENTS
Si algun nen/a pren alguna medicació, el dia de marxar se li haurà de donar a
la CLARA GALCERAN o al GERARD BONO, en la caixa del medicament hi
haurà de constar el nom del nen/a i la dosis que s’ha de subministrar junt amb
el paper d’autorització de subministrament de fàrmacs. Queda prohibit donar
els medicaments als infants.

Quan porteu al vostre nen/a haureu de donar la TSI (Targeta Sanitària
Individual) al MUNTSA CASAMAYOR, és imprescindible per poder assistir a
les colònies que disposem de la TSI de cada infant.

ENURÈSI
Si algun nen/a convé que s’aixequi a orinar a mitjanit, cal recordar-li al JORDI
FRANCESCH el dia de marxar.
Aconsellem que els nens que puguin orinar-se al llit, portin llençols i llençol
protector de plàstic, ja que així és més fàcil de rentar i eixugar.

ANIVERSARIS
Si algun nen/a fa l’aniversari o Sant durant les colònies, i vol celebrar- ho amb
tothom, podeu donar-li les llaminadures o gelats flaix a LAIA BONO i MARIA
CLAVERO i les repartirem el dia que toqui.

COVID
S’entregarà la declaració autoresponsabilitat i el certificat o prova fotogràfica
del test ràpid d’antígens negatiu de l’infant a MARIONA ROIGÉ i EVA
FRANCESCH.

PER ARRIBAR A LA CASA
https://www.google.com/maps/dir/Montbri%C3%B3+del+Camp,+43340,+Tarr
agona/Casa+de+colonias+Can+Rigol,+Finca+Can+Rigol,+Acc%C3%A8s+per+
Carrer+Camp+dels+Prats++Final+Carrer+de+les+Flors,+s%2Fn,+08859+Begues,+Barcelona/@41.21909
86,1.1799777,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a14f640efd0ad
9:0xe52d8bcd9cdbcebe!2m2!1d1.0047768!2d41.1219298!1m5!1m1!1s0x12a48
1648b831877:0xdd92b5535d6a20bd!2m2!1d1.9122372!2d41.3281318!3e0?hl=
es-ES

