DOSSIER INFORMATIU

ORGANITZACIÓ
Marxem... dilluns 11 de juny a les 9 del matí. Els alumnes d’inicial ens
concentrarem a l’escola. Els pares i mares podran deixar la motxilla al punt
indicat en el pati de sorra.
La motxilla ha d’anar identificada amb el nom i el curs i amb una cinta de color
que us proporcionarem des de l’escola. En aquesta cinta cal també posar el
nom del nen/a i el curs. Cada cicle tindrà un color de cinta diferent.
TOTS han de dur l’esmorzar a la mà (bosseta) ja que pararem pel camí i no
obrirem cap motxilla.
Per tal de facilitar l’organització i el bon funcionament i un acomiadament igual
per a tots els nens i nenes, US DEMANEM QUE ELS ACOMIADEU QUAN
ARRIBEU A L’ESCOLA.
Tornem el dimecres, dia 13 de juny. L’arribada a l’escola es preveu
aproximadament a les 17.00 h. Aquest dia sí que és molt important que sigueu
molt puntuals ja que els fa molta il·lusió veure-us en el moment d’arribar. El lloc
de recollida serà, també, al pati de sorra de l’escola.

OBJECTIUS
 Obtenir informació a través del joc.
 Observar l’interior de la terra i l’interior d’un volcà.
 Realitzar un itinerari per la Fageda d’en Jordà i observar la vegetació
característica.
 Fer un collage amb materials aliens al bosc.
 Realitzar activitats i tallers relacionats amb la vulcanologia.
 Participar en danses i balls tradicionals i moderns.
 Realitzar activitats de nit seguint un fil conductor.

ACTIVITATS







L’escala geològica
Volcans i paranys
El taller del vulcanòleg
Llegint el paisatge
La Fageda d’en Jordà
Clar de lluna
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LLISTAT DE TOT EL QUE HAN DE PORTAR I COM HO HAN DE DUR
Cal que tot el que duguin els nens i nenes estigui convenientment marcat amb
el nom, fins i tot els mitjons i les sabates. Ho podeu escriure en una tira
d’esparadrap. Abans de rentar la roba, desenganxeu la tira i marxarà sense
problemes.
 Esmorzar del primer dia en una bossa a part.
 A la motxilla o a la bossa de viatge agrairíem que la roba de cada dia
estigués separada dins de bosses de plàstic:
 BOSSA DILLUNS (pijama)
 BOSSA DIMARTS ( roba del dia)
 BOSSA DIMECRES (roba del dia)
 BOSSA DE RECANVI (una muda i un calçat de recanvi)
 Jaqueta per si fa fred a la nit.
 Necesser i estris de neteja personal (incloure tovallola de dutxa i
xancletes).
 Lot
 Gorra
 Sac de dormir
 Loció anti-mosquits i crema solar

 Si el vostre fill pren medicaments cal que estigui especificat a la fitxa.
 Més informació a: http://www.maspinsach.com/
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PER IMPRIMIR i RETORNAR A L’ESCOLA:

Moltes gràcies per tot.
Direcció i equip de mestres de Cicle Inicial

FITXA SANITÀRIA

Nom del nen/a:..................................................................................Curs:…………….
Telèfons de contacte:………………………………………………………………………..

Marqueu amb un cercle al voltant del que s’escaigui:
El nen/nena pateix alguna malaltia

Sí

No

Quina?

Sí

No

Quina?

Sí

No

Quin?

És al·lèrgic/a a...
El nen/a ha de prendre medicació?

Indiqueu l’horari de tomes
És intolerant a algun aliment?

Altres dades d’interès

Recordeu que els medicaments han d’anar acompanyats de la recepta
mèdica.
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