
 

MAS BANYERES 
                

CENTELLES - OSONA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

COLÒNIES DEL CICLE INICIAL 
 

ESCOLA GERMANS CORBELLA 
 

Dies: 18 i 19 d’octubre de 2018 
 

                         

 

 



 

 
DADES D’INTERÈS: 

 

- Sortirem amb autocar el dijous 18 d’octubre a les 9:00h. del matí , aproximadament, 

i tornarem el divendres 19 al voltant de les 16:30 h. de la tarda. 

- El preu total és de 77 euros. ( RESTA PAGAR: 47 EUROS) La Data límit de 

pagament és el dijous 11 d’octubre de 2018. 

- Podeu fer l’ingrés a qualsevol caixer de Banc de Sabadell, utilitzant el codi 

corresponent: 4857                       

- Les famílies que acostumen a fer els pagaments per INTERNET hauran d’utilitzar el 

número de compte següent: 

                                    ES53- 0081-0040-4600-01558766 

                                      

- Heu de portar la còpia del resguard del pagament amb el nom i cognoms de 

l’alumne/a, juntament amb el full d’autorització (que heu d’imprimir a casa) 

emplenat i signat, com a molt tard el dijous 11 d’octubre.  Trobareu el full 

d’autorització a l’últim full d’aquest document. 

 

-  En cas de qualsevol eventualitat, l’escola ens pot localitzar fàcilment.  Igualment, en 

cas d’emergència us podeu adreçar a l’escola. Nosaltres ens hi mantindrem en 

contacte. 

 
 

 
 



 

DADES D’INTERÈS 

 

1. Mas Banyeres pertany a Eix Estels. 

2. El seu entorn, davant del Parc Natural del Montseny, a l'inici de la plana de Vic, 

ens permet disposar d'unes instal·lacions idònies per a dur a terme activitats de 

lleure. 

3. Disposa de 160 places, 3 menjadors, 6 sales de taller, habitacions col·lectives de 

6, 12, 16, 18, 20 i 22 places, calefacció central, cuina casolana, camps d'esports, 

granja d'animals, sorral per a la mainada, 40 hectàrees de bosc propi, zona 

lúdica i de pícnic. 

 

4. Centelles (Osona).  

Enllaç a google maps:  

http://goo.gl/maps/l6DMd 

 

5. Carretera de Banyeres, 08540 Centelles 

http://www.eixestels.com/ca/casesdecolonies 

 
 
 
CAL PORTAR 

 

Dins d’una bossa o motxilla que tingui posat el seu nom. 

 

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

 Una bossa de plàstic d’escombraries buida per posar la roba bruta. 

 Dos recanvis, amb xandall i muda interior, cadascun en una bossa de plàstic, marcada 

amb  NOM i COGNOM, indicant si se l’ha de posar DIVENDRES o és la de RECANVI. 

 Calçat còmode (bambes o botes de muntanya) de recanvi en una altra bossa de plàstic 

marcada. 

 Un necesser amb els estris de neteja personal: 

              . pinta o raspall. 

              . tovallola de tocador. 

              . raspall de dents i pasta de dents. 

              . Un sabó petit. 

http://goo.gl/maps/l6DMd
http://www.eixestels.com/ca/casesdecolonies


 Una llanterna (amb piles noves). 

 Una gorra. 

 Un anorac o similar. 

 Sac de dormir ( Eix Estels proporciona el llençol baixer i la coixinera) 

 L’esmorzar del primer dia sense carmanyola, tovalló o altres objectes que s’hagin de 

retornar, en una bossa de plàstic amb el NOM ESCRIT i  lligada FORA de la motxilla. 

  MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ! 

 

 NO S’HA DE PORTAR: 

 

- Cantimplora, ni diners, ni joguines, ni llaminadures.  

 

ANOTACIONS IMPORTANTS: 

 

Si el nen/a necessita alguna cosa en particular per poder dormir, i és petita, la pot portar. 

El nen amb problema d’incontinència urinària a la nit, cal que porti un pijama de recanvi, un 

llençol impermeable o protector, una tovallola de bany i s’ ha d’avisar a la seva mestra. 

 

   

  

 

 

 

És important que el/la vostre/a fill/a 

us ajudi a preparar la seva motxilla 

per tal que pugui localitzar les coses que necessitarà 

en el moment adequat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognom del nen/a. 



 

 

CAL QUE OMPLIU I RETORNEU AQUEST FULL A LA TUTORA (grapat amb la 
còpia de justificant d’ingrés) . PODEU FER-HO FINS DIJOUS 11 D’OCTUBRE DE  
2018 perquè hem d’informar amb antel·lació a la casa de colònies, sobretot pel 
tema intol·leràncies i/o al·lèrgies. 
 
Autoritzo el/la meu fill/a................................................................................................ 
a participar a les colònies dels dies 18 i 19 D’OCTUBRE de 2018 a Mas Banyeres 
(Centelles). Faig extensible aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques 
que calgués adoptar en cas d’urgència, sempre per decisió facultativa. 
 
En cas de necessitat podeu localitzar-nos als telèfons 
 
Mòbil mare: ..............................           Feina de la mare:.................................. 
Mòbil pare: ...............................              Feina del pare:...................................... 
Altres: ......................................................................................................... 
 
Preguntes d’interès : 
 
Es mareja fàcilment?.................................................................................................... 
Porta bolquer per dormir?............................................................................................ 
 
Acostuma a tenir malsons?........................................................................................ 
Pateix alguna al·lèrgia, quina? ................................................................................ 
 
Pot menjar de tot? ........................................................................................................ 
 
Té la vacuna del tètanus al dia? .......................................................................... 
En cas que el nen/a tingui febre quina dosi concreta de paracetamol ens autoritzeu a 
donar-li?  .................................................................................................................... 
 
Durant les colònies ha de prendre algun  medicament ? ( especifiqueu-ne la dosi i l’hora 
que l’ha de prendre i adjunteu la recepta del metge i la corresponent autorització.) 
 
............................................................................................................................................ 
 
OBSERVACIONS :     
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
                                                              
 
Data i signatura del pare o de la mare.  


