
COLÒNIES de CINQUÈ (curs 2017-2018) 

 

DADES D’INTERÈS 

Dies: 28-29-30 de maig de 2018 
 
Lloc: Deltebre 
 
Alberg: Mossèn Antoni Batlle (XANASCAT) 
 

 

El preu inclou: 

 Desplaçaments en autocar durant els dies de les colònies. 

 Règim de pensió complerta (excepte esmorzar i dinar del primer dia). 

 Activitats i visites previstes. 

 Monitors. 

 Materials necessaris pel desenvolupament de les activitats. 

 

 

 En cas de qualsevol eventualitat l’escola ens pot localitzar fàcilment                

(Tel. 938461272).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



PROGRAMA PREVIST 

 
 

 
 
Dies: 28-29-30 de maig de 2018 

 
Lloc: Deltebre  

 
Sortirem en autocar el dilluns 28 de maig a les 8’15 h del matí i tornarem el 

dimecres dia 30 de maig al voltant de les 17 h.  
 
 
 

 
DIA 

 
ACTIVITATS 

 
 
 

Dilluns 
28 de maig 

 
MATÍ: 

- Visita al museu interpretatiu “Món Natura” al Poble Nou 
del Delta. 

- Audiovisual de les Llacunes. 

- L'ecosistema de les llacunes: observació d'ocells i plantes 
a l’encanyissada. 

- Instal·lació a l'alberg. 
 
TARDA: 

- Sortida amb bicicleta pels voltants del delta. 

- Visita camp d’arròs. 
 

 
 

Dimarts 
29 de maig 

 
TOT EL DIA: 

- Repartiment de bicicletes i cascs. 

- Sortida en ruta a Riumar. 

- Viatge amb vaixell fins a la desembocadura del riu Ebre. 

- Itinerari per la llacuna del Garxal fins la platja de Riumar. 

- Tornada a Deltebre en bicicleta pel Canal Vell. 
 

 
 

Dimecres 
30 de maig 

 

 
MATÍ: 

- Trasllat en autocar a Sant Carles de la Ràpita. 

- Iniciació a la navegació a vela a la badia dels Alfacs. 

- Sortida amb autocar cap a l’escola Corbella. 



LLISTAT DE MATERIAL QUE CAL PORTAR 

 
1. Maleta de rodes o motxilla de viatge: 
 
 Recanvis de roba per a 3 dies: 

 2 pantalons curts esportius 

 2 pantalons (llargs o curts) 

 3 samarretes  

 3 robes interiors 

 3 mitjons. 
 

 1 recanvi de sabates esportives 
 impermeable/capelina 
 1 jersei  
 pijama o camisa de dormir 
 xancletes 
 tovallola de platja 
 gorra  
 banyador 
 necesser: 

 

 pinta 

 raspall i pasta de dents  

 gel de bany 

 desodorant 

 tovallola de bany 
 

 bosses per a la roba bruta 
 cantimplora o similar 
 sac de dormir o llençol de sobre (l’alberg posa el llençol de sota i la 

coixinera) 
 

2. Motxilla escolar (per portar el pícnic, tovallola i crema solar): 
 
 Esmorzar, dinar i beguda del primer dia. 

 
MOLT IMPORTANT:   
 

1. El delta de l’Ebre és un espai natural ple de llacunes per la qual cosa 
abunden els mosquits. Us recomanem portar Crema repel·lent de 
mosquits o similar. 

2. La majoria d’activitats les farem a l’aire lliure per tant és 
OBLIGATORI portar crema solar de màxima protecció. 

3. També és recomanable portar ulleres de sol i gorra. 
4. Cal recordar portar l’esmorzar i dinar del primer dia. 
5. Els nens no poden portar dispositius electrònics (mòbils, càmera 

de fotos, mp3 o similars...). 
6. Recomanem portar pantaló ciclista tipus “culotte” per facilitar el 

confort a l’hora d’anar en bici. 
 

 



 
 

FITXA DE DADES 

 

El vostre 

fill/a_________________________________________________________ 

-Es mareja fàcilment? 

__________________________________________________ 

-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: 

_____________________ 

-Pot menjar de tot?  

____________________________________________________ 

 

-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 

________________________                      _______________        

________________________                     _______________ 

 

 



 

 

AUTORITZACIÓ A ASSISTIR A LES COLÒNIES DEL DELTA DE L’EBRE 

CURS 2017/2018 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________, dono la meva autorització per a 

què el meu fill/a assisteixi a les colònies que es realitzaran al Delta de l’Ebre els dies 

28,29 i 30 de maig de 2018 i que realitzi les activitats proposades. 

 

Així mateix, autoritzo a que es prenguin les mesures mèdiques o assistencials en cas 

de necessitat. 

 

DNI ________________    Signatura __________________ 

 

 

Cardedeu, a ___ d _______ de 2018 



AUTORITZACIÓ PER A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS QUE 
ES PRENEN REGULARMENT, A LES COLÓNIES DE DELTEBRE 

CURS 2017/2018 
 

 
 
Jo, ____________________________ amb DNI:___________________   

Autoritzo a administrar el/els medicaments al meu fill/a ______________ 

 

El medicament ___________________ dosis__________ a les _______ 

hores, durant_____________ dies. 

 

Altres dosis (especificar quina): _________________________________ 

 

Data_____________________ de 2018. 

 

Signatura, 

 
 
 
Aquesta autorització no tindrà validesa sense recepta mèdica. 

 

 


