
 
 
 

 
 
 
 
 

XI TROBADES 

“JUGAR Y CONVIVIR” 

VALLADOLID  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dies: 5, 6, 7, 8 i 9 de juny de 2017 
 
 

 
 



PROGRAMA ACTIVIDADES JUGAR Y CONVIVIR.  

CEIP “MIGUEL HERNÁNDEZ”LAGUNA DE DUERO: 5, 6, 7, 8, Y 9 DE JUNIO 2017 
 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 5 21:00 Cena en el Hotel La Vega. 

22:30 Formación de grupos. 

Martes 6 8:30 h Desayuno. 

10:30h Salida del hotel la Vega hacia Valladolid. 

11:00 h Ginkana Ciudad de Valladolid. 

14:00 Comida Campo Grande. 

15:30 Vuelta a los hoteles 

17:00 Salida de los hoteles hacia Laguna de Duero 

17 :30h Presentación cultural Casa de la Artes.  Laguna de Duero. 

19:30 h  Merienda en el CEIP “Miguel Hernández”.( Coles de 

Cataluña) 

21:30 h Cena en el Hotel La Vega. 

Miércoles 7 8:00 h Desayuno. 

9:00h Salida de los hoteles hacia Laguna de Duero. 

09:30 a 13h Modalidades cooperativas en 

Las instalaciones municipales de Laguna de Duero. 

13:30 h Paellada en el CEIP “ Miguel Hernández”. Laguna de Duero. 

15:30 h – 
18:00 

Exhibiciones de acrogimnasia en el Pabellón Deportivo 

Municipal de Laguna de Duero. 

18:00 h Salida hacia el complejo deportivo Xperience. 

18:30 – 
20:30h 

Merienda, Piscina complejo deportivo Xperience y juego 

libre.(Coles de Madrid y Valladolid) 

20:30h Salida hacia el Hotel La Vega. 

21:00 h  Cena en el Hotel La Vega. 

Jueves 8 07:45 h Desayuno. 

9:00h Salida hacia La Roca.( Palencia) 

10:00 a 
18:30h 

La Roca.( Palencia) 

18:30h  Merienda. (Coles de Cataluña) 

19:15h Regreso a Valladolid. 

22:00 Cena en el Hotel La Vega. 

23:00 -
01:30h 

Fiesta de clausura e intercambio de regalos en el Hotel La 

Vega. 

Viernes 9 8:30 Desayuno. 

 



DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Contracte signat i fitxa de dades amb l’autorització paterna. 

 Original de la TSI (Targeta Sanitària Individual). 

 Tot i que no necessiten diners; poden dur un màxim de 20€ per alumne/a. 
 

 

HORARIS APROXIMATS 

 Sortida: 5 de juny a les 11:30 h a l’estació de tren de Cardedeu. 

 Tornada: 9 de juny a les 15:45 h a l’estació de tren de Cardedeu. 
 
 

LLISTAT DE MATERIAL QUE ÉS ACONSELLABLE PORTAR 

 Bossa o motxilla: 

 Recanvis de roba per a 5 dies: 

 3 pantalons curts esportius 

 2 pantalons (llargs o curts) 

 4 samarretes  

 5 robes interiors 

 5 mitjons 

 1 recanvi de sabates esportives 

 impermeable/capelina 

 1 jersei i/o jaqueta 

 pijama  

 tovallola de platja 

 gorra  

 banyador  

 necesser: 

 pinta 

 raspall de dents i dentifrici 

 gel de bany 

 desodorant 

 tovallola de mans 

 protector solar alt 

 bosses per a la roba bruta 

 rellotge 

 Escarpins o xancletes agafades al peu (“cangrejeras”) 

 Roba de l’actuació d’acrosport (a concretar) 

 Roba i sabates “xines” del ball de bastons (i bastons i complements que us lliurarem 
des de l’escola). 

 

 Motxilla escolar: 

 Dinar, berenar i beguda pels dos àpats 
 

 



FITXA DE DADES      

 
 
El vostre fill/a: ______________________________________________________________ 

Pren algun tipus de medicament de manera sistemàtica? ____________________________ 

Per a què?  ________________________________________________________________ 

Cada quant temps? _________________________________________________________ 

Pateix algun tipus d’al·lèrgia? _____   A què?  _____________________________________   

Data de l’última vacuna antitetànica: ______________  Altres: ________________________ 

Té algun problema amb algun determinat menjar?  _________________________________  

Anoteu el  número d’afiliació a la seguretat social:    08/_______________________ 

 

Si creu que és convenient que coneguem alguna altra informació sobre el vostre fill/a 

anoteu-la a sota:               

 

Cal que anoteu els telèfons de contacte per si és necessari localitzar-vos en qualsevol 

moment durant l’estada: 

 

            Persona de contacte                     Telèfons   

________________________                   _______________        _______________ 

________________________      _______________        _______________ 

 

Jo, _______________________________________  pare, mare o tutor de l’alumne/a 

__________________________________________, dono la meva autorització per a 

què el meu fill/a assisteixi a les XI Trobades “Jugar y Convivir” que tindran lloc a 

Valladolid i realitzi les activitats proposades dins del Projecte, del 5 al 9 de juny de 

2017. 

 

 

DNI ________________    Signatura __________________ 

 

Cardedeu, a ___ de maig  de 2017 

 
 
 



 

 

CONTRACTE 

XI TROBADES “JUGAR Y CONVIVIR” 

 

Jo, __________________________________________________________,  de 6è____ de Primària, 

em comprometo a seguir els següents acords durant la setmana que realitzem les trobades “Jugar y 

Convivir ”:  

 

1. Cooperaré en les tasques d’equip i participaré amb actitud positiva. 

2. Respectaré i conviuré amb la resta de mestres i companys que participaran en les trobades. 

3. Atendré i seguiré les instruccions dels professors i dels monitors. 

4. Em comprometo a estar informat de tots aquells aspectes importants respecte l’activitat que anem 

a realitzar. 

5. No faré activitats sense autorització i menys si aquestes comporten un risc per a la meva salut o 

la dels altres. 

6. Respectaré i preservaré el medi natural i urbà, així com el mitjà de transport i el lloc d’estada.  

7. Em responsabilitzaré de l’adequada utilització del material i de les instal·lacions. 

8. Mantindré neta i endreçada l’habitació. 

9. Seguiré hàbits higiènics diaris: dutxar-me, canviar-me de roba,... 

10. Respectaré els horaris de silenci i descans al vespre. 

11. Seguiré els horaris que s’acordin per a la realització d’activitats, per a l’hora dels àpats, així com 

per a altres activitats complementàries (ja siguin de tarda o vespre). 

12. No portaré telèfon mòbil. 

13. Qualsevol material personal que porti serà responsabilitat meva. 

14. Em responsabilitzaré dels meus diners, en cas que en porti. 

Signatura de l’alumne/a 

 

 

                                                                                                                                            

L’incompliment de qualsevol d’aquests acords pot suposar el retorn de l’alumne/a a casa, i les 

pertinents mesures disciplinàries. Les despeses originades pel retorn correran a càrrec dels pares. 

 

El Sr/Sra __________________________________________________________________ amb 

DNI ____________________________________, com a pare, mare o tutor legal de l’alumne/a 

_________________________________________________, accepta les condicions que consten en 

aquest contracte. 

Cardedeu, a ___ de maig de 2017                                  Signatura 

 

 

Còpia per a l’escola 



 

CONTRACTE 

 XI TROBADES “JUGAR Y CONVIVIR” 

 

Jo, _________________________________________________________, de 6è _____ de Primària, 

em comprometo a seguir els següents acords durant la setmana que realitzem les trobades “Jugar y 

Convivir”:  

1. Cooperaré en les tasques d’equip i participaré amb actitud positiva. 

2. Respectaré i conviuré amb la resta de mestres i companys que participaran en les trobades. 

3. Atendré i seguiré les instruccions dels professors i dels monitors. 

4. Em comprometo a estar informat de tots aquells aspectes importants respecte l’activitat que 

anem a realitzar. 

5. No faré activitats sense autorització i menys si aquestes comporten un risc per a la meva salut o 

la dels altres. 

6. Respectaré i preservaré el medi natural i urbà, així com el mitjà de transport i el lloc d’estada.  

7. Em responsabilitzaré de l’adequada utilització del material i de les instal·lacions. 

8. Mantindré neta i endreçada l’habitació. 

9. Seguiré hàbits higiènics diaris: dutxar-me, canviar-me de roba,... 

10. Respectaré els horaris de silenci i descans al vespre. 

11. Seguiré els horaris que s’acordin per a la realització d’activitats, per a l’hora dels àpats, així com 

per a altres activitats complementàries (ja siguin de tarda o vespre). 

12. No portaré telèfon mòbil. 

13. Qualsevol material personal que porti serà responsabilitat meva. 

14. Em responsabilitzaré dels meus diners, en cas que en porti. 

 

Signatura de l’alumne/a 

 

 

     

                                                                                                                                        

L’incompliment de qualsevol d’aquests acords pot suposar el retorn de l’alumne/a a casa, i les 

pertinents mesures disciplinàries. Les despeses originades pel retorn correran a càrrec dels pares. 

 

El Sr/Sra __________________________________________________________________ amb 

DNI _________________________, com a pare, mare o tutor legal de l’alumne/a 

_________________________________________________, accepta les condicions que consten en 

aquest contracte. 

Cardedeu, a ___ de maig de 2017                                Signatura 

 

 

Còpia per a la família 


