
Colònies 4t  
Curs 2016-2017 



Dates 

20 i 21 d’abril de 2017 

 

Lloc 

Cornellà del Terri (10 km de Girona) 

Casa de colònies “Mas Batllori” 

 

Hora de sortida 

 9:00 h de l’escola. 

 

Hora arribada 

16:30 h a l’escola. 



PLÀNOL DE LA CASA DE COLÒNIES 



Instal·lacions EXTERIORS 







Instal·lacions INTERIORS 





ELS TALLERS DE LES COLÒNIES 
PRIMER TALLER 

 



SEGON TALLER … 



Per la Nit … 
 
 
 
 

JOC  AMB  LLANTERNES 



Què cal portar? 
  Sac de dormir. 

  Pijama. 

  Necesser i estris de  neteja personal:   tovallola petita, sabó, pinta o raspall, 

pasta i raspall de dents, mocadors de paper ...).  

  Una muda per divendres i una de recanvi (millor en bosses individuals i 

etiquetes: pantaló, samarreta, mitjons i roba interior). 

  Calçat esportiu i còmode (el que portin i un de recanvi). 

  Bossa per la roba bruta. 

 Anorac o jaqueta. 

  Impermeable.  

  Gorra. 

  Crema solar. 

  Repel·lent de mosquits. 

  Una llanterna o lot amb piles noves. 

  Esmorzar del primer dia amb una bossa de plàstic penjada a fora de la bossa. 

 



MOLT IMPORTANT 
 

1. És molt important  que TOTA  la roba vaig marcada amb el nom. 

 

2. Cal que la motxilla sigui suficientment gran com perquè el nen/a pugui posar-

ho tot sense problemes. No és necessari que sigui una bossa enorme! ( No 

motxilles amb rodes ni maletes). 

 

3. Prepareu la motxilla conjuntament amb el vostre fill/a, perquè sàpiga on té 

cada cosa i el que és seu. 

 

4. No afegiu res més del que us hem indicat dins la motxilla. 

 

5. No poden portar llaminadures, diners, mòbil, etc.  

 

6. Procureu que la roba i el calçat sigui pràctic i còmode (xandall, pantalons 

llargs, samarretes, calçat esportiu, etc.).  

 



Per més informació 
 

 info@masbatllori.com 
 

 Bloc de l’escola 

 

 Telèfon de l’escola:  

    972 353629 

 

CANALS DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 



MOLTES GRÀCIES 


