LLISTA DE MATERIAL
PER DORMIR
-

Sac de dormir i esterilla o aïllant
Llençols de sota i de sobre i coixinera
Pijama
Funda de plàstic pel matalàs i bolquers en el cas que s’orinin al llit

PER VESTIR
-

Roba interior i mitjons (una muda per dia)
Roba còmoda: pantalons curts i samarretes (una per cada dia)
Roba d’abric
Xandall
Bambes primes i bambes gruixudes o calçat per caminar
Banyador, xancletes lligades, tovallola de piscina
Ulleres de piscina i gorro de piscina (opcional)
Capelina o cangur
Gorra

PER LA NETEJA
- Necesser amb: sabó, xampú, pinta o raspall, raspall i pasta de dents, tovallola de cara i de bany, protector
solar, repel·lent de mosquits, cacau pels llavis i gomes de cabell (per qui les necessiti)
- Un kit de xampú, colònia, pinta de 1000 pues i sabó per als polls
- 2 mascaretes quirúrgiques (pel transport)

ALTRES
-

FOULARD (ha d’anar marcat amb el nom) i l’han de dur posat el dia 1 per marxar
Samarreta de l’esplai (ha d’anar marcat amb el nom) i també l’han de dur posada el dia 1 per marxar
Cantimplora
Carmanyola o tupper ware, got de plàstic i coberts
2 tovallons de roba (marcats amb el nom)
Llanterna + piles de recanvi
2 bosses per la roba bruta (poden ser d’escombraries)
1 muda sencera que es pugui fer malbé, incloent-hi les sabates
Si porta ulleres i en té, dur les de recanvi
En cas que algun infant toqui un instrument el pot portar (el guardarem els monitors/es)

Guilles i Sukes: En maleta o motxilla gran, la roba amb bosses per dies (preferiblement que
no sigui de plàstic). TOT MARCAT amb el nom. Dur també una motxilla petita de tires
gruixudes per fer l’excursió (no una bossa de cordes!) on hi càpiga: cantimplora, carmanyola,
roba d’abric i una muda.
Pikes i Espies: Cal que duguin el material dins una motxilla gran de dues tires (no maleta!)
amb la qual faran l’excursió.
MATERIAL ESPECÍFIC:
- Samarreta blanca que es pugui tenyir (tots els grups faran aquest taller)
- Robar de mudar per la festa de l’últim dia (ben arreglats/des)
NO ES POT PORTAR:
Rellotge, telèfons mòbils, consoles, menjar, llaminadures, diners, càmera, cap aparell electrònic
o tecnològic, joguines (si dormen amb algun peluix, sí)...
EL PRIMER DIA: IMPORTANT!!!
- HAN DE VENIR ESMORZATS
- CAL PORTAR EL DINAR dins una motxilla petita a part
- Tots/es han de dur la Targeta Sanitària original (entregar al responsable del grup)
L’1 d’agost a les 10:00h del matí ens trobem a La Vailet (al pàrquing del McDonald’s).
Tornarem el 10 d’agost sobre les 18 hores a La Vailet (al pàrquing del McDonald’s).

