Club Natació Caldes
Zona Esportiva s/n
08140 Caldes de Montbui
Tel./Fax. 93.865.04.23
cncaldes@cncaldes.cat

P2+P3 - SORTIDA SOM CUINERS!
CAN MONTCAU (LA ROCA DEL VALLÈS)
Benvolguda família,
Us informem que el proper DIMARTS dia 27 de juliol de 2021, s’ha preparat una sortida voluntària a CAN
MONTCAU a la Roca del Vallès, pels nens i nenes de P2 i P3. Per poder participar en aquesta sortida, cal
realitzar la corresponent matrícula i pagament, mitjançant la web del C.N.Caldes.
Heu d’entrar a la web https://cncaldes.cat/casals i clicar damunt de la sortida del grup del vostre fill/a.
Cliqueu a INSCRIURE’S i haureu d’iniciar sessió amb el mateix usuari i contrasenya amb el que vau entrar
per fer la matrícula. Un cop dins, ompliu les dades que es demanen i realitzeu el pagament.

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT: Data límit dia 7 de juliol. Les places són limitades.
PREU: 25€. Inclou: entrada i activitats, transport i assegurança.
HORA DE SORTIDA: Es trobaran al lloc habitual a les 8:50/9h. Passarem llista i a les 9:15/9:30h marxaran.
HORA RECOLLIDA: A les 16:30/17h. El lloc de recollida serà el lloc habitual (terrassa).
ACTIVITAT: L’objectiu de la sortida és passar una jornada lúdica a Can Montcau i l’activitat que realitzaran
consisteix en l’elaboració de pa de coca. Farem la massa, aprendrem els seus ingredients i cada nen
ho transformarà en un pa de coca que portarem al forn de llenya on les courem. Feina feta! Cada
nen s’emportà la seva coca. Després dinarem i realitzarem jocs en un espai que hi ha habilitat.
Els dos grups realitzaran la mateixa activitat però en espais separats.

Material necessari per la sortida:
- MASCARETA (per poder compartir l’autobús amb l’altre grup de P2 i P3).
- Roba (SAMARRETA de l’Escola d’Estiu) i calçat còmode.
- Una motxilla amb:
o Esmorzar
o Dinar
o Aigua
Per qualsevol dubte, podeu passar per la secretaria de la Font dels Enamorats o bé trucar i parlar amb la
coordinació directament.
Esperem passar-ho molt bé!!
Direcció de l’Escola d’Estiu C.N.Caldes

P2+P3 - SORTIDA SOM CUINERS!
CAN MONTCAU (LA ROCA DEL VALLÈS)
En / Na: ______________________________________________ , amb DNI nº ___________________
com a pare/mare tutor/a del nen/a ______________________________________________________
del grup de _______________ de l’Escola d’Estiu del C.N.Caldes,
Autoritza al seu fill/a a poder participar, amb la resta de companys/es del seu grup/classe, a la sortida
programada per l’Escola d’Estiu del C.N.Caldes a CAN MONTCAU, el proper dimarts 27 de juliol de 2021.

Data i signatura,

_________________________, a ______ de ______________ de _________ .

* Els nens/es amb servei de menjador FIXE: si voleu pícnic, ho heu hagut de marcar en el moment de fer la
inscripció a la sortida. Si no ho heu marcat, entendrem que portaran el dinar des de casa i no tindreu
pícnic.

