Benvolgudes famílies,
A aquesta nota trobareu un resum dels temes generals més importants del Estiuet 18:

Els vostres fills/es hauran de portar diàriament:
- Roba i calçat còmodes.

- Gorra i protecció solar.

- Esmorzar i ampolla d'aigua.

- Roba de recanvi (els més petits) degudament marcada.

PISCINA Dimarts anirem amb els nens/es MINIS (P3, P4 i P5)
Dimecres anirem amb els nens/es PETITS (De 1r a 3r)
Dijous anirem amb els nens/es INFANTIL (De 4rt a 6è)
Seria recomanable que abans de sortir de casa els hi poséssiu crema solar. No estarem tot el dia a
l'exterior, però aquests són dies de Sol intens.

Els dies que anem a piscina cal que tots els nens i nenes portin (tot marcat):
- Banyador (posat de casa).

- Xancletes de piscina.

- Muda de recanvi.

- Tovallola.

El dia que anem d'excursió tot el dia:
- Roba còmoda.

- Dinar (els nens/es del menjador se'ls hi donarà pícnic)

- Gorra.

- Roba de recanvi (els més petits).

- Esmorzar.

- Aigua gran.

EXCURSIONS: GARCIA FOSSAS RAMON CASTELLTORT

Estiuet
2018
Directora del Casal

1a set

FESTA FINAL

FESTA FINAL

2a set

PISCINA OLESA

TOUS

3a set

TOUS

PISCINA OLESA

4a set

PARC DE L'AGULLA

PARC DE L'AGULLA

5a set

ACAMPADA

ACAMPADA

ESPAI CÍVIC CENTRE

6a set

EXCURSIÓ A PEU COMARCA

7a set

OBS. PUJALT

MENJADOR
Aquest any el menjar es farà al CEIP Ramon Castelltort. Es realitzarà a la cuina del

Ramon Castelltort:

centre, s'utilitzaran productes de proximitat, de qualitat i ecològics (alguns com el

MONICA MATEOS

Cigronet de l'Alta Anoia, fesols de Santa Pau, algunes hortalisses de l'horta lliure,

693 80 11 86
Directora del Casal
Garcia Fossas:

pasta de la Perla del Segre de Pons, entre altres...)

25 de juny
Meló amb pernil
Macarrons a la
Napolitana
Iogurt

ALBA ARIBAU
693 80 11 70
estiuet18@gmail.com

26 de juny
Vichyssoise
Cigronet de l'Alta
Anoia saltat amb
botifarra
Plàtan

27 de juny
Ensaladeta
casolana amb
olives i ou dur
Lluç amb verdures
saltades
Síndria

28 de juny
29 de juny
Amanida amb
Amanida de pasta
tomàquet,
amb tonyina, olives,
pastanaga, olives, pastanaga i mongetes
llavors de carbassa Escalopa de pollastre
amb patates xips
Arròs amb sípia
Poma
Préssec

GRÀCIES per la confiança en l’Ajuntament d'Igualada i en tot l'equip
de monitores. Per a qualsevol dubte, estem a la vostra disposició!!
Si vols seguir el nostre dia a dia al casal, segueix-nos a:

https://estiuetigualada.wordpress.com/

INFANCIAIGUALADA

@infancia_igd

