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Dossier informatiu per als pares i mares 
 

Dies 28 de febrer, 1 i 2 de març de 2018 

 
 

ESCOLA DE MAR “LA MARINADA” 
CAMBRILS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MESTRES ACOMPANYANTS: 
                                         Jara Figueras  Trini Riba 

   Àfrica López     José Vicente Sapena 
Anna Maria Puig  Francesc Creixell 



Ja ha arribat l'hora de marxar de colònies i cal que feu els  
preparatius pertinents: Omplir les fitxes que s'adjunten i el 2n 

pagament i retornar-ho a l'escola abans del    19 de febrer.  
 

 

En aquest dossier trobareu informació sobre: 

 

� 1.-Una llista amb l'equip necessari per aquests dies. 

 

� 2.-Activitats que realitzaran els diferents cursos durant l’estada. 

 

� 3.-Informació del 2n pagament. 

 

� 4.-Fitxa mèdica. 

 

� 5.-Autorització per a les actuacions en cas d’urgència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.- Llistat de l’equip necessari per aquests dies :  

 

• Bossa de viatge 

• Motxilla petita / bossa petita 

• Sac de dormir 

• Coixinera 

• Pijama 

• Roba interior per canviar-se diàriament 

• Roba de recanvi  

• Roba còmoda ( xandall, pantalons llargs, camisetes,  jerseis...) 

• Anorac o jaqueta 

• Necesser amb tots els estris de neteja personal 

• Tovallola de mans  

• Tovallola de bany 

• Sabates de bany 

• Vambes i calçat de recanvi  

• Gorra 

• Bosses per la roba bruta 

• Lot 

• Cantimplora 

• Crema de protecció solar 

 

���� Recordeu que  fora de la bossa de viatge (en la mot xilla petita) 

s’ha de portar l’esmorzar i la beguda  del primer dia. (Tots els altres 

àpats ja estan inclosos). 

���� CAL QUE TOTA LA ROBA VAGI MARCADA AMB EL NOM, 

ENCARA QUE SIGUI AMB  UN ESPARADRAP.  

���� RECOMANEM ALS PARES I MARES QUE A L’HORA DE 

PREPARAR LA BOSSA DE VIATGE  CLASSIFIQUIN EN BOSSES   DE 

PLÀSTIC DIFERENTS (UNA PER CADA DIA) LA ROBA QUE EL  NEN/A 



S’HAURÀ  DE POSAR DIÀRIAMENT (ROBA INTERIOR, MITJON S, 

JERSEI I PANTALONS) 

���� CONVÉ QUE ELS NENS I NENES SÀPIGUEN TOT EL QUE 

PORTEN I LA SEVA UBICACIÓ EN LA BOSSA O MOTXILLA AB ANS DE 

MARXAR DE COLÒNIES. 

���� Es recorda que NO es pot dur llaminadures, mòvils, diners, jocs ni 

cap mena d’aparell lúdic. 

 

La sortida serà el DIMECRES 28 de febrer a les 9:00  h i 

l’arribada el DIVENDRES 2 de març al voltant de les  17:00h. 

Tant l’anada com l’arribada es realitzarà a l’aparc ament del 

camp de futbol . 

 

2.- ALGUNES ACTIVITATS QUE ES PORTARAN A TERME 
DURANT L’ESTADA A LA CASA DE COLÒNIES SÓN:  

 
ACTIVITATS ALUMNES DE 2n  

 
 

ELS TRESORS DE LA PLATJA: Sortida a la platja on explicarem els 

diferents elements que hi podem trobar: la sorra, les restes d’animals i plantes, 

els residus,... i realitzarem activitats i jocs a la sorra. 

 
CASTELLS I FIGURES DE SORRA:  Coneixerem els elements 

necessaris per fer construccions i ensenyarem la tècnica que s’utilitza per fer 

figures o castells. 

 

VIATGE AMB VAIXELL:  Recorregut en vaixell i passejada pel port de 

cambrils. Coneixement de l’estructura d’un port: els fars, espigons,… Visitarem 

els vivers i peixateries. 

 

JA SOM A PORT:  Descobrirem la pesca d’arrossegament. Veurem com 

arriben les barques a port i com es fa la tria del peix. 



 

-MANUALITAT – MARC DE FOTOS : Crearem el nostre propi marc de 

fotos de les colònies. Utilitzarem les restes marines que haguem trobat per 

elaborar el marc. 

 

-ACTIVITATS DE LLEURE: Activitats de nit, jocs variats, esports,… 

 

ACTIVITATS  ALUMNES DE 4t i 6è  
 
 

A TRENC D’ONA: Descoberta del litoral sorrenc i del litoral rocós. Recerca 

de restes marines i observació d’animals vius. 

 
CASTELLS I FIGURES DE SORRA:  Coneixerem els elements 

necessaris per fer construccions i ensenyarem la tècnica que s’utilitza per fer 

figures o castells. 

 

VIATGE AMB VAIXELL:  Recorregut en vaixell i passejada pel port de 

cambrils. Coneixement de l’estructura d’un port: els fars, espigons,… Visitarem 

els vivers i peixateries. 

 

JA SOM A PORT:  Descobrirem la pesca d’arrossegament. Veurem com 

arriben les barques a port i com es fa la tria del peix. Visitarem la llotja, la 

subhasta de peix,… 

 

-MANUALITAT – NUSOS MARINERS : Aprendrem a fer diferents nusos 

mariners, que prendrem cap a casa en forma de manualitat. 

 

-ACTIVITATS DE LLEURE: Activitats de nit, jocs variats, esports,… 

 

ALGUNA DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES ES 

REALITZARÀ EN LLENGUA ANGLESA. 

 



3.- 2n PAGAMENT DE LES COLÒNIES : 

 

El preu final de les Colònies és de 118€.  

Ara és el moment de fer efectiu l’import restant de les colònies 

d’aquest curs. Com recordareu aquest és el segon i darrer 

pagament i en ell es farà el descompte de les subvencions.  Les 

subvencions són les següents: 

 

Ajuntament ...................................     5 euros per nen/a 

AMPA (socis) ................................. 15  euros per nen/a 

 

 Per tant la quantitat que resta pagar varia segons cada cas : 

 

Resten per pagar:    

SOCIS AMPA :  

118 euros - 50 euros (Primer pagament) - 5 euros 

(Ajuntament) – 15 euros (AMPA) =  

 

 

 

NO SOCIS AMPA: 

118 euros - 50 euros (Primer pagament) - 5 euros 

(Ajuntament)  = 

48 euros 

63 euros 



 

Aquests diners  s’han d’ingressar :  

- Oficina local del BBVA 

- Número de compte ES88 0182 1873 47 0201535188 

 

Termini:  del 15 de gener al  19 de febrer de 2018  

(inclosos)  

 

Recordeu que cal portar a l’escola el justificant  d’ingrés i 

donar-li  al tutor/a abans del 19 de febrer  . És important 

que hi consti el nom i cognoms de l’alumne/a o famí lia. 

 

NOTA: recordeu que no s'acceptarà pagaments fora del termini 

marcat. La data de l’ingrés no es prorrogarà. Qui no hagi fet l’ingrés 

en el termini fixat es considerarà que es dóna de baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FITXA MÈDICA. CASA DE COLÒNIES LA MARINADA  
S’ha de retornar omplerta a la tutora o tutor (obligatori) 
 
 
Cognoms: 
Nom: 
Telèfon:                                                        Adreça: 
Altre telèfon en cas d'urgències: 
 
 
Es mareja amb facilitat? 
Sap nedar?               Es posa malalt freqüentment? 
Indiqueu o subratlleu les malalties més freqüents: angines, diarrees, estrenyiment, 
asma, ....................................................... 
Pateix hemorràgies nasals?                       Pateix insomni? 
Té enuresi nocturna? ( Es fa pipí?)                   
Està sota algun règim alimentari especial?                
Quin i per què? 
Pateix alguna al·lèrgia?   Quines? 
 
En cas d'ésser imprescindible haver d'administrar medicaments, ompliu la següent 
autorització: 
 
Jo (mare o pare)............................................................ amb DNI............................ 
autoritzo a que se subministrin al meu fill/a................................................. els 
següents medicaments, acompanyats de la corresponent recepta mèdica: 
               - 
               - 
               - 
 

 .................................................., ........... de .................. de 2018 
                                           Signatura mare/pare 
 
 
 
 

 

 

En cas que hi hagués algun canvi d’ última hora 

us demanem que actualitzeu aquesta fitxa. 

 



AUTORITZACIÓ 

 

S’ha de retornar omplerta a la tutora o tutor abans del 19 de febrer 

(obligatori)  

 

 

El Sr./a...................................................................................., amb DNI............................ 

En tant que.................................................................... de l’alumne/a................................ 

         Pare, mare, tutor, tutora legal 
 
Autoritzo el meu fill/a a realitzar una estada a la casa de colònies La Marinada. 

 

Així mateix autoritzo als professors i professores acompanyants a l’estada dels dies 28 

de febrer, 1 i 2 de març de 2018, a la casa de colònies La Marinada i als professionals de 

la casa perquè donat el cas d’una situació d’emergència per a la salut o la seguretat del 

nen/a i a criteri del professorat acompanyant, prengui les mesures oportunes per tractar 

de resoldre la situació, tant si es tracta del trasllat o de l’ingrés al centre sanitari 

pertinent, com d’aplicar directament les mesures de reanimació o altres que donada la 

gravetat del cas es considerin apropiades. 

 

 

Signatura i data 

 

 

 

 

Pare, Mare, Tutor, Tutora legal 

 
 
  


