CAMPUS DE SETEMBRE 2021
ESCOLA NOVA – ED. PRIMÀRIA I 1R CICLE D’ESO
De l’1 al 10 de setembre - Alumnes de 1r de Primària a 2n d’ESO
AQUEST SETEMBRE, NO ET QUEDIS A CASA! NOVETAT!!!
Benvolgudes famílies,
Us donem la benvinguda al Campus de Setembre. Us enviem aquest dossier amb les activitats programades.
Monitors del campus: Clara Escorihuela, Roger Guil i Lilo Russo.
AVÍS IMPORTANT:
-

Cal portar una ampolleta/cantimplora amb el nom i una mascareta de recanvi dins la motxilla cada dia.

CALENDARI D’ACTIVITATS

Activitats dels alumnes del Campus (matins)
1BENVINGUDA

2-

3-

- Guerra d’aigua

- Piscina a La Nova

- Jocs / Esports

- Jocs / Esports

10 –
Cloenda:

- Presentació de grups.
- Piscina a La Nova

6-

7-

- Jocs / Esports
8-

9–

- Piscina a La Nova

- Guerra d’aigua

- Piscina a La Nova

- Olimpíades La Nova

- Jocs / Esports

- Jocs / Esports

- Jocs / Esports

- Jocs / Esports

Actuació de Màgia
Esmorzar de germanor

Activitats dels alumnes del Campus (tardes)
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Deures d’estiu

Deures d’estiu

Deures d’estiu

Deures d’estiu

Deures d’estiu

i/o

i/o

i/o

i/o

i/o

Jocs a la classe

Jocs a la classe

Jocs a la classe

Jocs a la classe

Jocs a la classe

Tallers

Jocs al pavelló

Tarda sobre rodes

Jocs al pavelló

Cinema

AVISOS IMPORTANTS. Cal llegir la normativa que hi ha a continuació.
*Els dies de piscina a La Nova
-

Cal que portin el banyador posat de casa.
Cal portar a la motxilla la gorra de bany, les sabates de goma adaptables,
la tovallola, una tovalloleta petita per als peus i la roba interior per l’hora de vestirse. Tot marcat amb el nom.

*Els dies d’esport/jocs/olimpíades a La Nova: Els nens han de venir amb vambes i roba còmoda.

*Els dies que fem jocs/guerra d’aigua: Els nens han de portar el banyador i la crema protectora posats de
casa. També cal portar una motxilla amb una tovallola, xancletes lligades, i la roba interior per l’hora de
vestir-se. Tot marcat amb el nom.

* Festa de comiat: Actuació del Mag i esmorzar de germanor.
Esmorzem a l’Escola! (No heu de portar esmorzar).

Fins aviat i benvinguts al CURSET DE SETEMBRE 2021!

MOLT BON INICI DE CURS!
Atentament, els Monitors del Campus

Autorització Campus de Setembre (s’ha de retornar signada el primer dia d’Esplai).

Jo, pare, mare o tutor ___________________________________, amb DNI ______________________,
autoritzo al meu fill/a ________________________, del curs _____________, a participar a les sortides que
organitzi l’Escola al llarg del Campus de Setembre de 2021 dins de l’àmbit de Terrassa com també a totes les
activitats que realitzarem al Campus; també la participació a la piscina de l’Escola Nova.
També autoritzo que les dades (nom, cognoms i fotografia del meu fill) apareguin a qualsevol material i
publicació que l’Escola realitzi. Dono també vistiplau per a les primeres atencions del monitor per guarir els
nens.
Data i signatura

Les dades sol·licitades en aquest document seran tractades per l’Escola Petit Estel-La Nova amb la finalitat de gestionar la seva
petició. El titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer Puig Novell, 18-33, C.P. 08221 de Terrassa.

