ASOCIACIÓN DE PAIS/NAIS DE ALUMNOS/AS
DO C.E.I.P. “VALLE – INCLÁN”
Tlfno.: 881 965 903 e 616135634
Web: www.apavalleinclan.es
E-mail: valleinclananpa@gmail.com

MATERIAL E HORARIOS CAMPAMENTO “DISFRUTA E APRENDE 2017”
1. HORARIOS:
-

A hora de entrada será ás 9:00h. pero haberá monitorado de garda dende as 8:00h.
para quen teña que deixar ás súas fillas e/ou fillos antes.
O horario de recollida será ás 14:00h. para os nenos e as nenas que non se queden a
comer. Dende as 15:15h. ata as 16:00h. para quen utilice o servizo de comedor.

2. MATERIAL NECESARIO:
-

-

Mochila pequena co bocadillo, froita, auga,… para tomar a media mañá (recomendable).
Crema protección solar alta (TEÑEN QUE TRAELA POSTA DA CASA TODOS
OS DÍAS). O monitorado non desempeñará esta función.
Gorra (obrigatoria e imprescindible).
Recoméndase roupa e calzado deportivo e cómodo.
Mandilón en Educación Infantil para utilizar durante a comida (se o teñen) e sería
recomendable outro para as actividades, principalmente de manualidades.
Caixa persoal co seu nome para gardar:
Unha toalla de praia.
Unha ou dúas mudas de recambio (preferiblemente chándal ou similar).
Chanclas de praia.
Materiais que vaiamos confeccionando ao longo das semanas.
Quen utilice o servizo de comedor: neceser hixiene persoal (cepillo de dentes, pasta
de dentes, etc).

NOTA: todos os días da semana, excepto o mércores (que en principio é o día establecido
para facer a saída-excursión) é necesario que veñan co bañador posto dende a casa e a crema
tamén posta xa que son os días que nos quedaremos no colexio e faremos xogos,
manualidades, teatro, inglés e iremos ata o monte ou á praia.
Por norma xeral intentaremos (sempre e cando o tempo nolo permita) que os mércores haxa
algunha “actividade especial”: saídas, excursións, visitas,…. De non poder ese día porque o
tempo non é o máis axeitado farémola outro día avisando sempre cunha nota de todas as
saídas que se vaian a facer.
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3. ACTIVIDADES SEMANAIS DE CADA UN DOS GRUPOS:

EDUCACIÓN INFANTIL
Luns e xoves

09:30-11:30
Praia+merenda

Mércores
Martes e venres

11:30-12:45
Manualidades

12:45-14:00
Xogos

EXCURSIÓN
09:30-11:30
Praia+merenda

11:30-12:45
English

12:45-14:00
Teatro

1º- 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Luns e xoves

09:30-11:30
Xogos

Mércores
Martes e venres

11:30-12:45
Praia+merenda

12:45-14:00
Manualidades

EXCURSIÓN
09:30-11:30
Teatro

11:30-12:45
Praia+merenda

12:45-14:00
English

4º - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Luns e xoves

09:30-11:30
Manualidades

Mércores
Martes e venres

11:30-12:45
Xogos

12:45-14:00
Praia+merenda

EXCURSIÓN
09:30-11:30
English

11:30-12:45
Teatro

12:45-14:00
Praia+merenda

