
COLÒNIES ESCOLARS 2015 IMPULSADES DES DE L’AMPA  

 

Benvolgudes famílies,  

 

Com totes sabeu, a setembre de 2014 l’Escola va prendre la decisió de reduir l’oferta 

de colònies escolars per al present curs 2014-15.  

En l’assemblea oberta celebrada el mateix mes de setembre es va decidir constituir 

una Comissió de treball oberta a famílies, mestres i monitors per tractar aquest tema i 

mirar, en la mesura del possible, de recuperar l’oferta de colònies escolars per als 

nostres fills i filles.  

Aquesta Comissió ha anat fent la seva feina i en la reunió de l’AMPA de proppassat 15 

de gener es va aprovar la proposta de colònies escolars impulsada des de l’AMPA per a 

aquest curs.  

Com bé sabeu, els cursos que en principi no tenien colònies eren: P3, P4, 1er, 3er i 5è. 

En l’acord esmentat es va aprovar que les colònies:   

 Van dirigides als infants dels cursos de 1er, 3er i 5è 

 Seran els dies dijous 28, divendres 29 i dissabte 30 de maig de 2015. Sortirem el 

dijous havent dinat a l’Escola i tornarem el dissabte 30 havent dinat. Noteu que 

el divendres 29 és un dia de lliure disposició per al personal de l’Escola, i per 

tant no hi ha classe tot i ser laborable.  

 Tots els cursos aniran a la mateixa casa de colònies (El Pinar, municipi de 

Canyelles, el Garraf) 

 L’equip de monitors/es que anirà de colònies serà el de l’Escola i es treballaran 

els continguts curriculars que cada curs estigui tractant a l’aula 

Malauradament, ara per ara no ha estat possible tancar una proposta per als nens i 

nenes de P3 i P4, però esperem que el proper curs 2015-16 això sigui possible amb la 

implicació activa de totes les famílies.  

Moltes gràcies! 

Associació de Pares i Mares de l’Escola Torrent de Can Carabassa  

Gener de 2015 

http://www.elpinar.cat/

