
CIRCULAR INFORMATIVA COLÒNIES AMPA 12,13 i 14 

de maig de 2016  

CURSOS 1r, 3r I 5è 

 

Com ja sabeu, enguany les colònies dels cursos dels vostres fills/es s’organitzen des de l’AMPA. Per fer més 

fàcil la preparació de les motxilles us passem un llistat de material i estris imprescindible. 

A la motxilla hi ha d’haver: 

- Muda per a dos dies més una de recanvi per si de cas. 

- Jaqueta, polar o dessuadora per si fa fred al vespre. 

- Coixinera, llençol de sota i sac de dormir. 

- Estris d’higiene personal: necesser amb raspall, pasta de dents, pinta, sabó, xancletes i tovallola de 

dutxa. 

- Una jaqueta impermeable o similar. 

- Banyador, tovallola i ulleres de piscina (els infants que no sàpiguen nedar sols: bombolla o similar). 

- Gorra i crema solar. 

- Llanterna (comproveu les piles abans de desar-la si us plau) 

- Pels infants que es maregin a l’autocar, tingueu en compte que el darrer tram fins arribar a la casa té 

molts revolts, en previsió deixem al vostre criteri l’administració, des de casa, del medicament que 

els acostumeu a donar. 

Per fer les activitats programades, a més a més, heu de portar: 

- Una samarreta blanca  

- Una muda (pantalons i samarreta) i un casquet de bany que es puguin embrutar.  

La casa de colònies està situada al municipi de Vilanova de Sau i es diu Les Tallades, tot i que no sabem si el 

temps ens en permetrà fer ús, les instal·lacions de la casa compten amb una piscina, per això us demanem 

també material de piscina i informació sobre les destreses a l’aigua dels infants. Hi anirem en autocar des de 

l’escola acompanyats pels monitors/es, els horaris de sortida i arribada són: 

- ANADA 12/05/2016 a les 12,30 hrs. Sortida des de l’escola (sortida de l’autocar 13,00 des de Pg. 

Maragall davant de la pastisseria Rovira ,si els voleu i podeu acomiadar) 

- TORNADA 14/05/2016 a les 16,30 hrs. Pg. Maragall/ Font d’en Fargues (Citroën) 

MOLT IMPORTANT: Enguany sortirem directament un cop finalitzi l’horari lectiu del matí a les 12,30 

hrs, per això els nens i nenes hauran de dur la motxilla preparada a l’escola pel matí. Aquells que facin ús 

del servei de menjador o tinguin el pícnic contractat per a les sortides, se l’enduran de l’escola per menjar 

en arribar a la casa, els qui no heu de tenir en compte que caldrà que el porteu des de casa.  

També us recordem que des de l’escola us ha arribat una circular informant-vos que cal omplir un 

document per justificar l’absència de la tarda, és molt important que també l’ompliu i el feu arribar als 

tutors/es en relació a la tarda del dijous dia 12/05 al·legant motius familiars.  

Amb aquesta circular, trobareu també el full d’autorització i de dades sanitàries així com els drets imatge que 

és imprescindible que retorneu via motxilla abans del 29 d’abril per facilitar la tasca de recollida de dades i 

previsió que els calgui fer als monitors per a les activitats i el dia a dia. 

Per qualsevol dubte, aclariment o informació específica, preguem utilitzeu el canal de contacte habitual amb 

l’AMPA. 

Moltes gràcies i fins aviat!!! 

 

http://www.lestallades.cat/

