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Colònies 2017

Us hi esperem!



La casa de colònies

LOCALITZACIÓ

-Està situada a Santa Ma de Palautordera, al peu del

Parc Natural del Montseny (Reserva de la Biosfera), a

la província de Barcelona.

Envoltada de prats i boscos, es troba a tant sols 42 km

de Barcelona.

.

L'Hospital de la Comarca es troba a 3,5km de la casa i

el CAP més proper és a 3km.



Programa
PRIMER DIA 

• 10,15h arribada 

• 12,30h allotjament

• 13,00h dinar 

• 14,00h esbarjo

• 15,00h preparar-se per 

les activitats

• 15,30h activitat 

• 17,00h berenar 

• 17,30h activitat

• 19,00h jocs

• 20,00h sopar

• 21,00h activitat de nit

• 22,30h descans

SEGON DIA 

• 09,15h esmorzar

• 10,00h activitat 1

• 11,30h activitat 2

• 13,00h dinar

• 14,00h esbarjo 

• 15,00h preparar-se per 

les activitats

• 15,30h activitat 

• 17,00h berenar 

• 17,30h activitat 

• 19,00h temps lliure 

• 20,00h sopar 

• 21,00h activitat de nit

• 22,30h descans

TERCER DIA 

• 09,15h esmorzar 

• 10,00h activitat 1 

• 11,30h activitat 2 

• 13,00h dinar 

• 14,00h esbarjo  

• 14,30h comiat



El menú
Esmorzar Dinar Berenar Sopar

Dimecres

5 Cal venir esmorzats 

de casa

Macarrons amb

tomàquet

Pit de pollastre amb 

patates 

Fruita

Entrepà de 

nocilla o 

galetes fetes 

pels nens

Sopa

Hamburguesa de 

vedella amb enciam

Iogurt

Dijous

6

Llet, batut de 

cacao o suc. 

Entrepans 

d’embotit, 

magdalenes o 

cereals.

Llenties estofades

Salsitxes de pollastre 

amb enciam

Fruita

Entrepà de 

nocilla o 

galetes fetes 

pels nens

Mongeta tendre amb

patata

Croquetes de bacallà

amb patates xips

Iogurt

Divendres

7

Llet, batut de 

cacao o suc. 

Entrepans 

d’embotit, 

magdalenes o 

cereals.

Pica-pica

Paella de muntanya

Gelat

--- ---



Les instal·lacions



Com fer la maleta per a que tot 
encaixi !

- Bossa de plàstic llisa amb el nº 1: pijama i sabatilles
(bolquer si cal).
- Bossa de plàstic llisa amb el nº 2: muda sencera.
- Bossa de plàstic llisa amb el nº 3: muda sencera.
- Bossa de plàstic llisa amb el nº 4: muda sencera i pijama
de recanvi.
- Si dormen amb xumet, nino, ... cal que ho portin a la bossa nº 1.
- El calçat de recanvi en una bossa a part.
- Sobretot que els nens sàpiguen on tenen la lot, gorra, impermeable i guants.
- Tot ha d’estar marcat, fins i tot les coses del punt anterior.
- La bossa grossa, a fora, ha de portar el nom i els cognoms, així com el curs, en un lloc
molt visible. I el sac a dins!
- El necesser ha de dur: pasta dents, raspall dents, pinta o raspall, colònia amb ampolla de
plàstic, paquet de mocadors de paper, tovalloletes humides petites i got plàstic petit.
- Totes les coses que ens vulgueu dir, cal que ho feu per escrit (medicació, alimentació,
al·lèrgies ...).
-Vigileu de no donar-los llet o suc per esmorzar, el dia que marxem (dimecres).

El DIA DE LA SORTIDA CAL PORTAR EL XANDALL DE L’ESCOLA EI i EP



 
 

 

SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT DE DALSY DURANT LA  2a SG 

COLÒNIES. 

 

 

El pare / mare / tutor............................................................................................., 
de l'alumne/a (nom i cognoms)........................................................................, 
del curs.........., de l’etapa ................................................... 

 

Sol·licita,  

1r- Que el personal de l’Escola pugui subministrar la medicació sota 
esmentada, durant els dies 5, 6 i 7 d’abril de 2017, en cas de ser necessari. 

 

2n- El sota signant (pare/mare o tutor) ha decidit pel seu compte i risc 
subministrar la medicació esmentada, eximint de qualsevol responsabilitat al 
personal de l’Escola i a l’Escola mateixa. 

 

3r- El sota signant (pare/mare o tutor)  declara que el nen/a esmentat, pot 
prendre la quantitat ...................de “Dalsy 20mg/ml suspensión oral”, i que en 
cas de qualsevol incidència que pugui sorgir per causa del subministrament 
prescrit, se’n fa l’únic responsable. 

 

El Masnou, 27 de març de 2017 

 

Signatura: 
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