FAMILIES XANGONERES!
Preparats per la millor, la immillorable, la fantàstica primera
excursió de l’esplai? Aquest cap de setmana marxem a Llinars del
Vallès!
On anirem?
Anem a Llinars del Vallès a la casa de colònies Mogent!

Què farem?
Pujarem el dissabte dia 15 i aprofitarem el dia fent diverses activitats amb els grups
d’edat de l’any passat per fer un bon comiat i valoració del curs.
Diumenge serà el gran dia esperat per tot el Xangó, i us preguntareu perquè...
- Descobrireu quins són els nous grups d’edat!
- Coneixereu quins són els monitors/es que portaran cada grup!
- Ens reunirem amb les famílies de cada grup per tal d’explicar eixos d’animació,
objectius de curs, etc!
- Posarem a prova les vostres habilitats culinàries amb el concurs de truites!
(Esteu tots convidats a participar!)
- Gaudirem d’un grana petita excursió i d’un dinar popular.
- I no dubteu que serà un dia ple de sorpreses i emocions!

Com ens trobem?
Dissabte a les 10.00h a Pl.Eivissa ens trobarem amb tots els nens i nenes i moltes ganes
i energia.
I diumenge a les 11.00h ens trobarem amb totes les famílies a la casa de colònies
Mogent.

Com arribar a la casa?
1. Autopista AP-7 Sortida 12: Cardedeu / La Roc

2. A la rotonda s’agafa la tercera sortida

4. A la rotonda:

3. Sortida:

5. Agafar un camí a l’esquerra i tot recte fins la casa:

Quin preu té?
L’excursió té un preu de 15€, que ens haureu de donar en mà el mateix dissabte 15 a
Pl.Eivissa.

Què cal portar?
Dissabte cal portar l’autorització i la fitxa dels infants.
Els nens i nenes han de portar a la motxilla:
- 2 mudes (una de recanvi)
- Unes bambes o botes de recanvi
- Pijama
- Sac de dormir
- Necesser amb: raspall de dents, pasta de dents, pinta.
- Cantimplora

- Lot
- Àpats (taper o entrepà):
2 esmorzars
1 dinar
1 berenar
1 sopar

El diumenge les famílies han de portar pel dinar popular:
- Plats, coberts i gots.
- Famílies de DRÚMANS – Postres i termos de café
- Famílies de MALABARS – Postres i termos de café
- Famílies d’UNCULATS – Primers plats
- Famílies de TXUSMANS – Primers plats
- Famílies de DECIBELS – Segons plats
- MONITORS – Beguda i pa amb tomàquet.

Així doncs, us esperem a tots aquest cap de setmana amb moltes ganes!

Els vostres monis i mones!

