
 

 
 

Benvolgudes famílies! 
 

La Comissió Sortides i Festes (AMPA Escola Lledoner), ja estem preparant el cap de setmana de 

Colònies en família per als dies 3  i 4 de juny. Es tracta d’una sortida que grans i petits esperem amb 

il·lusió. 

 

Per poder fer una bona planificació i organitzar el cap de setmana, ens cal saber qui vindrà ja que cal 

encarregar la casa amb una certa antelació.  

 

Per fer la reserva, cal fer una paga i senyal  de  50 euros per família, abans del dia  28 DE FEBRER DE 

2017.  Haureu d’ingresar l’import  al número de compte de l’AMPA :  

BANC SABADELL  ES89 0081 1735 7700 0104 3109  

indicar a l’ingrès: “COLONIES i nom de la família” i lliurar-nos aquest full de reserva juntament amb el 

resguard del pagament als següents pares i mares: Isa (P3); Gina Santamaria i Lourdes Samblas (P5); 

Silvia Vilardell (1r); Virginia Julià (2n); Ismael Ceacero i Luisi Fernandez (3r); Pili (4t); Eva Herranz (5è6è) 

 

O Podeu fer-lo arribar al mail de la comissió: sortidesifestes@gmail.com 

 
Data límit  ingres i entrega full reserva:  28 DE FEBRER DE 2017   
 
Moltes gràcies, 
Comissió Sortides i Festes  
AMPA Escola Lledoner 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
COLONIES EN FAMILIA AMPA  ESCOLA LLEDONER 2016-2017 
 

Nom del pare / mare: ................................................................................................................................ 

Telèfon: ................................................. Mail:    ……………………………………………….…………………………………. 

Número ADULTS que vindran:  ……………………..................  

Número NENS/ES en edat escolar que vindràn: ……..……. 

 Nen/a .......................................................................Curs...............Classe....................... ............... 

 Nen/a .......................................................................Curs...............Classe...................................... 

 Nen/a .......................................................................Curs...............Classe...................................... 

 
* Número de nens/nenes que encara no fan P3: .......................   Edat  ……………………………. 
   En aquests supòsits  marqueu el que calgui:    Farà ús de llit   ó    portarem llit bressol 

   Menjarà menú 
 

Confirmo la meva assistència a les colònies en família dels dies  3 i 4 de juny de 2017 
 
  Signatura 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Informacions sobre colònies en família 
organitzades per AMPA Comissió Sortides i Festes 

 

 
 
Les colònies en família son unes colònies en les 
que participem pares, mares i nens de l’escola i 

en les que es comparteix en família un divertit 
cap de setmana.  
 
L’ entrada a la casa de colònies es fa dissabte al 

matí i la sortida diumenge desprès de dinar, el 
cap de setmana fixat per aquest curs és el 3 i 4 
de juny.  
 

El desplaçament i despeses de viatge són a càrrec de les famílies.  
 
Normalment les habitacions de les cases de colònies són col·lectives en les que 
varies famílies han de compartir-la. 

 
El menjador és comunitari i  el menjar acostuma a ser tipus bufet o self-service.  
 
En una primera nota informativa es detalla la casa de colònies escollida, el preu 

de l’estada i forma de pagament fraccionat. 
 
I en una segona nota, la Comissió facilita amb detall  la resta d’informacions 
(horari entrada a la casa, activitats,  plànol per arribar, que cal portar, lloc de 
sortida ... ) 

 
El preu orientatiu per persona es d’uns 38-40 euros aproximadament (preu adult  
i preu nen/a escolaritzat). Inclou dinar dissabte, berenar nens, sopar, dormir, 
esmorzar i dinar de diumenge, així com activitats dirigides per monitors. 

 
Es demana fer una reserva de 50 euros per família per tal de poder fer la 
planificació de persones que participaran a les colònies, així sabem la capacitat 
de la casa que es necessita i podem fer la reserva de la mateixa. 

 
Per qualsevol dubte, aclariment o suggerència, us podeu adreçar als membres de 
la Comissió ó contactar amb nosaltres a sortidesifestes@gmail.com 
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