EXCURSIONS P-3
Estimats pares:
Donat que d’aquí uns dies els vostres fills realitzaran la primera excursió en aquesta escola,
us donarem algunes pautes que seran vàlides per totes les excursions del curs:


Què ens posarem?
-

-



Què portarem a la motxilla?
-

-



Els nens i nens portaran el xandall de l’escola ( amb cinta llarga per penjar
i nom) i la samarreta de gimnàstica a sota. Si fa calor poden dur l’equip
d’educació física d’estiu (pantalons curt i samarreta de gimnàstica). Si fa
fred, poden portar qualsevol anorac o jaqueta, no necessàriament la de
l’uniforme, però amb el nom.
Podran dur les vambes que vulguin.

Ficarem l’esmorzar en una bosseta que haurà d’anar dins la motxilla.
Per dinar, portarem un entrepà amb el que penseu que dinaran de gust i
amb facilitat. Els alumnes que es queden a menjador, també hauran de dur
el dinar de casa aquell dia. El dinar també anirà dins la motxilla.
No els hi poseu més menjar del que, habitualment, es mengen a casa.
Si decidiu portar fruita, ha d’estar pelada i feta trossets dins una
carmanyola. No poseu plàtans o fruita que es faci malbé.
Una ampolla petita d’aigua i/o sucs. No portar llaunes, ampolles de vidre ni
iogurts, ni flams, ni gelatines... (res que es mengi amb cullera)
No es poden portar llaminadures, carmels...
També hauran de portar un tovalló marcat i mocadors de paper.
Cal posar una muda a dins la motxilla per si el nen es fa pipi a sobre o
vomita.

Què hem de fer el dia de l’excursió?
1.Els nens/es entraran a la seva classe com qualsevol dia normal.
2.Les famílies podran acomiadar-los a la porta de l’Av. Tomàs Giménez, on pujaran a
l’autocar.
3.A la tornada tots els nens/es tornaran a l’escola i els recollireu com un dia normal.
CAP NEN ES DEIXARÀ ALS SEUS PARES AL BAIXAR DE L’AUTOCAR.
4.Demanem puntualitat ja que marxarem a l’hora establerta.

Si s’ha d’aclarir alguna cosa estem a la vostra disposició.
Molt atentament
Mestres de P3

