
CAL PORTAR 
 
 
 

- Motxilla 
- Motxilla petita per quan es va a caminar 

- La roba i la muda necessàries pels tres dies (TOTA MARCADA) 
Roba de mudar pel ball. 

- Sac de dormir, llençol de sota i coixinera 

- Pijama 
- Pantalons llargs i curts 
- Jersei gruixut o 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 
- Calçat còmode per estar per casa 
- Gorra o barret 

- Camiseta vella o bata per fer pintures 
- Camiseta negra 
- Estoig 

- Bossa de la roba bruta 
- Necesser 

- Crema solar 
- Banyador 
- Tovallola per dutxar-se i rentar-se 

- Xancletes per la dutxa i per la piscina 
- Cantimplora i llanterna amb piles 
- 1 Mascareta per cada dia mínim 

- Portar esmorzar i dinar del primer dia 
 
 

 

SORTIDA 

 
 Es marxa el dimecres dia 15 de Juliol a 2/4 de 10 del matí des de la 
parada de bus de davant del parc de Can Dasca 

 Es torna el divendres 17 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 
                   682534024 – Natàlia  



   
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 
RODOLF ROIGÉ 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 NO S’HAN DE PORTAR 
 
- Diners 

- Reproductor electrònic 
- Mòbil 
- Una quantitat excessiva de llaminadures 

- Càmera de fotos 
 

PLANNING BÀSIC DE LES COLÒNIES 
 

 

 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DI 16 

  ESMORZAR ESMORZAR 

Matí 

 

Arribada, presentació 

eix temàtic i sortida 

d’excursió 

Gran torneig de les 

olimpíades 

Manualitat recordatori 

de les colònies + 

descoberta Les Piles 

 Excursió + dinar DINAR + descans DINAR 

Tarda 

 

 

 

Tornada amb senyals 

de pista, al arribar 

distribució habitacions  

Acabament torneig 

olímpic, berenar + 

carnet de ball + dutxes 

GRAN JOC 

Berenar 

Bosses + recollir la 

casa i tornada  

 SOPAR SOPAR  

Nit 

 

 

 

Joc de nit + Bona nit Ball de gala  + 

discoteca mòbil 

 


