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Benvolgudes famílies,

Estem a les portes de celebrar els jocs olímpics. La Criptonita i en Murphy, pensant-se que la
màquina ja funcionava, l’han posat en funcionament i sense saber el per què hem anat a parar
a Grècia. En aquí hem conegut un grec que ens ha explicat i ens ha animat a que celebrem els
nostres jocs olímpics, així que el dijous al matí els celebrarem!

Aquest dimecres anirem d’excursió, només al matí, a les 13 hores estarem de tornada al casal.
Els grups de P3-P4-P5 aniran, amb autocar, al poble espanyol. En allà faran un taller: P3
portals de seda, P4 colors de vidre i P5 pintar ceràmica.

De 1r a 6è, aquesta setmana venen a l’escola a fer-nos l’activitat. Vindran del museu olímpic i
de l’esport a fer l’activitat “esport sense límits” aquesta consisteix en dues parts: la primera es
una posada en comú i explicació, on parlen de la discapacitat i els esdeveniments esportius
amb persones amb discapacitat, i una segona on posarem en pràctica l’explicat a través del
voleibol asseguts. Aquesta activitat la farem en dos matins. Dimarts la farà 1r i 2n, i dimecres la
farà el grup de 3r i el grup de grans.

Els divendres anirem tot el dia a la piscina. Els infants que no dinen a l’escola, han de portar el
dinar de casa. Aquest dia la sortida és per a tots i totes a les 16’50 o 17h. Els infants de P3, P4,
P5, 1r i 2n aniran a la piscina del club natació Montjuïc, hi aniran amb autocar. De 3r a 6è
aniran a la piscina de la Clota, hi aniran amb transport públic.

És important que els infants P5, 1r i 2n portin bombolleta, armilla de suro... qualsevol cosa que
no sigui d’inflar ja que per normativa està prohibit i no li deixaran utilitzar a dins la instal·lació.
Us ho demanem ja que la piscina gran és olímpica i en cap part tocaran a terra, i si hi volen
anar una estoneta és important posar-s’ho. Per a la piscina petita no cal ja que en tot moment
toquen a terra i l’aigua els cobreix fins a la cintura màxim.

Els nens i nenes que han d’utilitzar el transport públic per a la sortida del divendres, us
demanem que, qui tingui la T-16 agrairíem que la portéssiu per a poder-la utilitzar. Els monitors
ens responsabilitzem en el cas de possible pèrdua.

Els dilluns, dimarts, i dijous farem jocs d’aigua així que heu de portar tovallola, banyador i
xancletes. Cada dia anirà a casa per tal de que quedi ven eixugat. Si voleu podeu portar estris
per a jugar amb l’aigua. Agrairíem que el banyador i la crema solar  vingués posat de casa.

Els nens i nenes que facin ús del menjador han de portar un tovalló de roba, dins d’una bosseta
de roba. Cada dia anirà a casa.

RECORDEU QUE TOT HA D’ESTAR BEN MARCAT.

Moltes gràcies
Equip de monitors i monitores


