Montserrat

Situació
LOCALITZACIÓ
-Està situada al Bages, a 1’10h de Masnou a la
província de Barcelona.
-Vegetació
mediterrani.

d’alzinar

amb

marfull,

típicament

-Fauna: les espècies que es fan més visibles són el
tudó, el tord, el falcó, l’esquirol, la cabra salvatge, el
porc senglar i la salamandra.
-Consultori mèdic al costat de l’allotjament.

Programa
PRIMER DIA
El Monestir

• 10,15h arribada
• 12,30h allotjament
• 13,00h dinar
• 15,00h preparar-se per
les activitats
• 15,30h l’Escolania
• 17,00h berenar
• 17,30h jocs pertinença
• 20,00h sopar
• 21,00h activitat de nit
• 22,30h descans

SEGON DIA
La Natura

• 09,15h esmorzar
• 10,00h Excursió
• 13,00h dinar
• 14,00h retorn
• 17,00h berenar
• 17,30h passeig
• 20,00h sopar
• 21,00h ballaruca!
• 22,30h descans

TERCER DIA
Cultura

• 09,15h esmorzar
• 10,00h Museu
• 13,00h dinar
• 14,30h comiat

El menú
Esmorzar

Dinar

Berenar

Sopar

Dimecres
Arròs amb tomàquet
Tall de coca
Sopa
21
Cal venir esmorzats
Pollastre amb
d’ou i xocolata Truita de patates amb
de casa

patates

de Montserrat

Flam

Dijous
22

amanida
Fruita

Cereals, croisant,
magdalena,
torrades,

Entrepà

Tall de coca

Peça de fruita i aigua d’ou i xocolata

melmelada,

Macarrons
Escalopa amb patates

de Montserrat

Almívar

---

---

mantega, xocolata,

llet i sucs.

Divendres
23

Cereals, croisant,

magdalena,

Canelons

torrades,

Montserratins

melmelada,

Llom amb patates

mantega, xocolata,

Iogurt natural

llet i sucs.

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 (de 1rP a 4tESO) a dins la maleta!
- 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 el dia que marxem (dimecres) de no donar-los llet o suc per esmorzar.
El DIA DE LA SORTIDA CAL PORTAR (de P3 a 6è) EL XANDALL DE L’ESCOLA POSAT.

Divendres:

l’entrada i la sortida

Maletes
•

Vestíbul: Infantil
P3 / P4 /P5

•

Pati de dalt la resta de maletes
amb llaços d’altres colors.

Alumnes
Tots els alumnes entran a l’Escola,
els de P3-P4-P5 sortiran per la porta
principal i la resta d’alumnes, aniran
a recollir les maletes al pati de dalt
on s’acomiadaran plegats dels
companys i mestres del seu curs.

II Sortida
General
Colònies 2018
Us hi esperem!

