ESTADES DE MÉS D’UN DIA
INSTAL·LACIONS
L’edifici consta de dues plantes. A la planta baixa hi ha: una sala menjador i
d’ús múltiple, una cuina amb tots els estris corresponents i els banys-dutxes. A
la primera planta hi ha: tres dormitoris de 8, 12 i 12 (total 32 places), i un bany
individual.
OFERTA I MENJAR
El camp d’aprenentatge s’ofereix a tot l’alumnat a partir d’educació infantil. A
les estades d’un dia es poden atendre dos grups-classe (màxim 50 alumnes), i
a les estades de més d’un dia 32 persones (entre alumnes i mestres). El camp
disposa de dos docents i de material didàctic per a les visites. Per a les
menjades hi ha tres opcions:
1ª. Els centres educatius duen el menjar i el cuinen ells mateixos a la cuina de
les cases.
2ª. Emprar el servei de càtering de Ca n’Arabí els preus del qual són:
Dinar 8 €, sopar 6,70 €, pícnic de 2 entrepans i fruita 5,40 €, pícnic de 1r plat, 2n plat, fruita i
pa (per posar dins la carmanyola de cada usuari) 6,70 € i el berenar del matí 2,50 € . En cas de
necessitat cal dur coberts pel pícnic.
En cas de voler càtering, els centres visitants gestionaran amb ca n'Arabí la seva
comanda una setmana abans de l'estada. Telèfon de contacte: 971 512 211 615 689 694
RECOMANACIONS
Per fer els itineraris cal dur: roba i calçat adequat, impermeable en cas de pluja,
motxilla, cantimplora, carmanyola i torcaboques de tela.
Cal evitar dur: llaunes, paper d’alumini, plàstics innecessaris i llepolies.
Els grups que queden a dormir és imprescindible que duguin sac de dormir,
unes sabates per anar per dins les habitacions ja que per dedins no es poden
dur les sabates de l'excursió. A l'entrada hi ha un sabater a
on s'hi fa el canvi de sabates.

