COSMOCAIXA
Divendres 7 de juliol de 9 a 17
Benvolguts pares i mares, el divendres 7 de juliol anirem a gaudir d’un dia ple
de sorpreses i d’activitats engrescadores al Cosmocaixa.
Gaudirem d’un dia on els sentits i les ganes de descobrir coses noves seran el
factor principal d’aquesta excursió. Serà un dia fantàstic i adient per fer un bon
comiat del casal d’estiu.
Horari de l’activitat:
9:00 a 9:30 ------ Arribada dels infants i sortida del Club amb autocar
9:30 a 10:00 ----- Arribada al Cosmocaixa
10:00 a 10:30 ------ Esmorzar
10:30 a 12:00 ----- Descoberta del museu
12:00 a 13:00 ----- Activitat dirigida
13:00 a 13:30 ----- Preparar-se per dinar
13:30 a 14:30 ------ Dinar
14:30 a 15:00 ----- Temps lliure
15:00 a 16:15------ Activitat conjunta
16:15 a 16:30 ------Recollida i preparació per marxar
16:30 a 17:00 ------Tornada a clubs i comiat
Informacions a tenir en compte:
•
•
•
•
•
•
•

Tothom que ve a l’excursió, es quedi o no al menjador, te picnic aquell
dia: 1 entrepà fred, 1 entrepà calent, 1 ampolla d’aigua i fruita.
Tots han de portar la samarreta del Dir Estiu
Han de portar roba còmoda i calçat esportiu
La distribució dels monitors i coordinació de l’activitat estarà preparada
amb previsió.
Puntualitat màxima a les 9:00 per el tema de sortides de cada club.
Una recomanació: encara que els hi donin aigua, el dia abans poseu una
cantimplora amb aigua al congelador i que es faci gel, d’aquesta manera
els hi aguantarà la major part del dia amb aigua freda.
Segona recomanació: totes les motxilles han de ser de dues nanses
(com les del cole), les tipus esportives no són gens còmodes per ells.

Moltes gràcies per la vostre confiança i sobretot molta tranquil·litat perquè
l’activitat sortirà molt be.

Atentament,
Equip de monitors/es

