
INSCRIPCIÓ a les 
convivències familiars

ATENCIÓ: Tots els infants han de venir 
acompanyants d’un adult.

MATERIAL NECESSARI

PER MENJAR:
- El sopar del divendres
- El berenar de dissabte i diumenge
- Torcaboques de roba
- Plats i coberts (millor si son de plàstic fort)
- Tassó (no de vidre ni paper)
 
HIGIENE PERSONAL:
Un necesser amb: sabó, pinta, raspall, 
pasta de dents, una tovallola mitjana.

ALTRES:
- Càmera fotogràfica
- Llanterna i piles per la llanterna.

Nom de la familia: ______________________________________________________
Número de components:         grans: __________    petits: _________ 
Mòbil personal o whatsapp: _________________________ 
La cançó més agrada al papa: ____________________________________________
La cançó més agrada a la mama: __________________________________________

Cotxe particular:  SI  NO
Pagat:  SI  NO

PER VESTIR-SE:
(Tota la roba ha de ser vella)

- Motxilla o bossa per la roba.
- Sac de dormir o llençols.
- Pijama.
- Roba per abric.
- Xubasquero.
- Mocadors de paper.
- Deportivas o calçat d’excursió.

PREU: 25 euros
El preu és per pagar l’estança al casal
i el dinar i sopar del dissabte i el dinar
de diumenge.

Les families que tenguin dificultats 
econòmiques que es posin
en contacte amb el capellà.

TELÈFON DE CONTACTE: 671 02 22 20 (Eugeni)

Convivències
   familiars

2 - 3- 4 de desembre de 2016

Casal de la Colònia de Sant Jordi

Sortida: divendres, 2 de desembre a les 19 h
Tornada: diumenge, 4 de desembre a les 16 h
  Amb cotxes particulars

Pels nins i nines, pares, mares o tutors 
que participen del Procés de Fe de la
Comunitat de Cristians de Llucmajor

De la pel·lícula Inside Out treurem importants habili-
tats emocionals per aplicar a la nostra vida i donarem 
un vocabulari emocional als nostres fills perquè pu-
guin explicar el que els passa.
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