
 

 
 

 

ESCOLA GERMANS CORBELLA 

 

MARRECS, XIQUETS I MINYONS 

    

      Can Vandrell,15 i 16 de maig de 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAN VANDRELL ÉS UNA CASA DE COLÒNIES QUE ES TROBA A 

ST.FELIU DE BUIXALLEU , COMARCA DE LA SELVA. 
 

CARACTERÍSTIQUES: 

 Està a 4 km. d’Arbúcies 

 Disposa de tallers equipats, futbol, basquet, sales de joc, planetari, 

bosc... 

 Altres: cuina pròpia totalment equipada. 

 

 

 

 

   

 
 

 

 Sortirem el dimarts 15  de maig, al voltant de les 9h del matí. 

 

 Tornarem el dimecres 16  de maig a les 4.30h de la tarda. 

 

 En cas de qualsevol eventualitat, l’Escola ens pot localitzar 

fàcilment. Igualment, si voleu informació sobre la marxa de les 

Colònies us podeu adreçar a l’Escola, tel. 93 8461272 o a la nostra 

aula virtual. 

Nosaltres ens hi mantindrem en contacte. 

 

 



 

 

 

Dia 15 de maig        

 

  9:30h Sortida de l’escola      

10:30h  Arribada i esmorzar.  

11:00h   Presentació dels monitors i instal·lació a les habitacions.    

12:30h Joc. Temps lliure     

13:00h Dinar   

14:00h Esbarjo      

16:00h          Activitat tarda: El sistema solar 

17:30h  Berenar 

18:00h          Joc de tarda 

19:00h   Joc. Temps lliure 

20:00 h  Sopar 

21:00h Joc de nit 

22.00h   Dormir 

 

Dia 16  de maig 

 

  9:00h Esmorzar i recollir motxilles 

10:00h Planetari. Jocs mitològics 

13:00h Dinar 

14:00h Joc. Temps lliure. 

15:00 h         Comiat i tornada a Cardedeu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Un recanvi complert: un xandall i una muda interior en una bossa de plàstic. 

 Un altre recanvi complert: un altre xandall i una altra muda interior en una altra 

bossa. 

 Un parell de bambes de recanvi en una altra bossa. 

 Un pijama i un sac de dormir, tot junt dins de la funda del sac. 

 Un necesser amb els estris de neteja personal: 

 una pinta o raspall 

 tovallola de tocador 

 raspall de dents 

 pasta de dents 

 Una llanterna. 

 Una gorra i protecció solar. 

 Un cangur o impermeable. 

 L’esmorzar del primer dia, dins d’una bossa de plàstic marcada amb el nom i 

fora de la motxilla (no cal tovalló de roba). 

 

 El/ la nen/a que es faci pipí a la nit cal que porti un pijama de 

recanvi i un protector (llençol impermeable). 

 

 

És important que el/la vostre/a fill/a us ajudi a preparar la 

seva motxilla per tal que pugui localitzar les coses que 

necessiti en cada moment. 
 

 

NO S’HAN DE DUR: ni cantimplora, ni diners, ni joguines, ni 

llaminadures. 
 

 

 

Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognom! 

 

 

 



FULL DE DADES 

 
CAL QUE OMPLIU I RETORNEU AQUEST FULL A LES TUTORES ABANS DEL 

DIVENDRES 11 DE MAIG DE 2018. 

 

Autoritzo al meu fill/a __________________________________________          

a participar a les colònies dels dies 15-16 de maig de 2018 a “Can 

Vandrell". 

Faig extensible aquesta autorització a les decisions mèdico-

quirúrgiques que calgués adoptar en cas d’urgències, sempre per 

decisió facultativa. 

 

En cas de necessitat podeu localitzar-nos als telèfons: 

Particular______________________ Feina del pare/mare________________________ 

Altres_________________________ Feina del pare/mare________________________ 

Preguntes d’interès: 

Es mareja fàcilment?_______________________________________________________ 

En cas que es faci pipí a les nits, quines mesures preneu?_______________________  

________________________________________________________________________ 

Acostuma a tenir malsons?__________________________________________________ 

Pateix alguna al·lèrgia?_____________________________________________________ 

Pot menjar de tot?_________________________________________________________ 

Té la vacuna del tètanus al dia?______________________________________________ 

En cas que el nen/a tingui febre, quina dosi d’APIRETAL ens autoritzeu a donar-li?     

________________________________________________________________________ 

 

Durant les colònies ha de prendre algun medicament?               

 Especifiqueu-ne la dosi, l’hora que l’ha de prendre i adjunteu la recepta del 

metge i l’autorització 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

OBSERVACIONS: 

 

              Data i signatura del pare o mare. 


