
CAL PORTAR 
 
 
 

- Motxilla 
- Motxilla petita per quan es va a caminar i fer les activitats 
- La roba i la muda necessàries pels cinc dies, còmode i per activitats.  
- Sac de dormir, llençol de sota i coixinera 
- Pijama 
- Pantalons llargs i curts 
- Jersei gruixut o forro polar i jaqueta 
- Anorac o cangur per la pluja 
- Mitjons per quan es va a caminar 
- Calçat apropiat per a caminar, les bambes ja van bé, però s’aconsella que 

no s’estrenin a les colònies.  Evitar Converse i Victòria. 
- Calçat còmode per estar per casa 
- Gorra o barret 
- Bossa de la roba bruta 
- Necesser amb tot el necessari 
- Crema solar 
- Banyador (x2) 
- 1 Tovallola per dutxar-se, 1 per rentar-se i 1 per banyar-se. 
- Xancletes per la dutxa i per la piscina 
- Cantimplora i llanterna o frontal amb piles 
- 1 Mascareta per cada dia mínim 
- Portar esmorzar i dinar del primer dia 
 
 

 

SORTIDA 
 
 Es marxa el dilluns dia 20 de Juliol a les 9 del matí des de davant de 
l’Institut Fontanelles. 
 Es torna el divendres 24 de Juliol, aproximadament a les 7 de la tarda. 
  
Avisar si algun nen/a és propens a marejar-se. 
 

URGÈNCIES 
 
 Per qualsevol urgència, truqueu als següents números de telèfon: 
 
  630149781 – Rodolf 
                   639580140 – Jordi  
   
 

 

 



MEDICAMENTS 
  

Si algun nen/a pren alguna medicació, el dia de marxar se li haurà de 
donar a la NATÀLIA DE LA FUENTE 

(En la caixa del medicament hi haurà de constar el nom del nen/a i la dosis que s’ha 

de subministrar.) 

 
Abans de marxar s’haurà de lliurar la Targeta d’ Identificació Sanitària (TIS) 

original o la targeta de la mútua corresponent al GERARD BONO  
 

ENURÈSI 
 
 Si algun nen/a convé que s’aixequi a orinar a mitjanit, cal recordar-li al 
JORDI FRANCESCH el dia de marxar. 
 
 Aconsellem que els nens que puguin orinar – se al llit, portin llençol 
protector de plàstic, ja que així és més fàcil de rentar i eixugar. 
 

COSES QUE PODEN PORTAR PERÒ NO SÓN NECESSÀRIES 
 
- Diners 
- Mòbil 

 
 

MAL COMPORTAMENT 
 
La sortida que realitzarem el pròxim dia 20 de Juliol és lúdica, on la finalitat 
principal tan de pares com de monitors és proporcionar als nois i noies una 
experiència divertida i de lleure. Per tan, el nostre objectiu principal és la bona 
experiència dels 24 participants i que tots gaudeixin d’una bona sortida. No 
permetrem que el mal comportament d’algun dels participants posi en perill el 
desenvolupament de l’activitat, i menys en uns temps on la situació és més 
complicada que de normal. 
 
Per aquesta raó, l’ incompliment de les normes, tan de comportament com de 
protocol, per part d’algun dels participants suposarà una primera amonestació en 
forma de deixar la pràctica que s’està realitzant. Si el mal comportament, l’ 
incompliment de les normes o la desautorització cap als monitors fos reiterada i 
suposés un perill pel bon funcionament de l’activitat pels altres participants, 
l’alumne serà expulsat de la sortida i retornat a casa seva en taxi, havent 
d’assumir els costos del mateix els seus familiars.  
 


