
Estimades famílies,

Per fi arriben les colònies d'hivern! Tenim moltes ganes de gaudir d'aquests dies tan

fantàstics amb vosaltres. Després de l'èxit que de l'any passat, els monitors i monitores

volem reprendre aquesta activitat per què els vostres fills i filles passin uns dies màgics

durant les festes de Nadal.

Per això, us proposem marxar a la Casa de Colònies El Pinar, un lloc nou per tots

nosaltres on volem trobar-nos com a casa. Hi anirem del 27 al 29 de desembre, amb

l'objectiu de passar unes vacances de Nadal ben diferents per a tots i totes. Hem reduït

un dia la durada de l'experiència, per tal de garantir un preu més econòmic.

● Hora i punt de trobada: Ens trobarem al carrer Álvarez de Castro amb carrer la

Talaia, L’Hospitalet del Llobregat, el dimarts 27 de desembre a les 9h del matí.

● Hora i punt de tornada: Ens tornarem a trobar al mateix lloc el dia 29 de

desembre a les 17:30h.

Material que cal portar:

● Sac de dormir, llençol i coixinera

● Pijama

● 2 mudes llargues completes (i 1 de

recanvi per qui la necessiti)

● Jersei

● Forro polar

● Anorac

● Bufanda o mocador pel coll

● Gorro

● 2 parells de sabates còmodes i que

no rellisquin

● Necesser

o Raspall i pasta de dents

o Sabó, xampú i desodorant

o Pinta

o Crema solar

o Protector labial

● Tovallola de dutxa

● Xancletes de dutxa

● Esmorzar i dinar del primer dia

● Cantimplora amb aigua

La reunió de famílies on us explicarem amb més detall l’activitat i resoldrem els dubtes,

serà el divendres 16 de desembre a les 19:30h a l’Esplai Xixell, Parc de la Remunta 4-5.

Les inscripcions s’obriran el 14 de novembre pels socis i el 21

pels no socis, i es tancaran el 14 de desembre (o quan

s’exhaureixin les places). Recordeu que per apuntar-vos heu

de passar per l'Esplai en horari de secretaria (dilluns, dimarts i

divendres de 16:30h a 19:00h i dimarts i dijous de 9:00 a

12:30h) i pagar una bestreta per reservar la plaça. Cal

deixar-ho pagat abans de l’inici de l’activitat.

Atentament, l’equip de monitors i monitores del Xixell


