MARXEM DE
COLÒNIES!!!
30 i 31 d’ octubre de 2019

ESCOLA VAIXELL BURRIAC

La casa de colònies es diu: “LA LLOBETA”
(Aiguafreda). El centre d’interès de les colònies será
“EL CIRC”.
LES MESTRES QUE ENS ACOMPANYARAN SÓN:
L’Alícia, l’Helena, l’Aina (mestra d’ anglès i reforç) i
3 monitores de menjador.

MARXEM AMB MOLTES GANES DE
PASSAR-HO BÉ!!!

PROGRAMA
PRIMER DIA:
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00- 16.00
16.00-17.30
17.30-18.00
18.00-19.30
19.30-20.00
20.00-21.00
21.00-21.30
21.30-22.30

ARRIBADA I ESMORZAR
CONÈIXER ELS ESPAIS DE LA CASA
DINAR
TEMPS LLIURE
TALLER (El CIRC)
BERENAR
ACTIVITAT LÚDICA
TEMPS LLIURE
GRAN SOPAR
TEMPS LLIURE
JOC DE NIT

SEGON DIA:
9.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.30
15.30

ESMORZAR
TALLER (El CIRC)
TEMPS LLIURE
DINAR
TEMPS LLIURE
COMIAT I TORNADA A L’ESCOLA

PREPAREM LA MOTXILLA EN FAMÍLIA!!!
 La motxilla ha de portar ben visible el nom i el cognom del
nen o la nena.
 Les motxilles es deixaran a l’ autocar el matí de sortir (no
les porteu a la classe, si us plau).
 Tota la roba, sabates, vambes, estris, etc. que hi poseu
dins de la motxilla ha d’anar marcat amb el nom i
cognom del nen o la nena.
 Si algun nen o nena ha de prendre un medicament ho ha
de fer saber a la mestra, uns dies abans de marxar,
portant una autorització per escrit i amb totes les
indicacions d’administració.
 Uns dies abans de marxar, us donarem unes etiquetes
(que els nens i nenes hauran treballat prèviament a l’aula)
per tal d’organitzar millor la motxilla juntament amb els
vostres fills i filles.

CAL PORTAR L’ESMORZAR DEL
PRIMER DIA a la mà en una bossa
de roba marcada amb el nom ,
fora
de
la
motxilla
(no
carmanyola).

CAL PORTAR
 Dins una bossa amb l’etiqueta DIA cal posar:
o Samarreta de màniga curta
o Samarreta de màniga llarga
o Calces o calçotets
o Xandall
o Mitjons
 Dins una bossa amb l’etiqueta RECANVI cal posar:
o Samarreta de màniga curta
o Samarreta de màniga llarga
o Calces o calçotets
o Xandall
o Mitjons
o Vambes o sabates d’esport còmodes
 Dins una bossa amb l’etiqueta NIT cal posar:
o Tovallola petita i necesser amb:
o Pinta o raspall
o Pasta i raspall de dents.
 Jaqueta d’abric o anorac
 Llanterna
 Sac de dormir AMB EL PIJAMA A DINS
NOTA : Si algun infant encara porta bolquer per dormir cal
que en porti un parell a dins del sac amb el pijama.
També poden portar un nino (petit)per dormir en cas que ho
necessitin

FITXA DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS: ______________________________
TELÈFONS:
TELEFON

RELACIÓ AMB
mare,avi, etc.)

L’ALUMNE

(pare,

TELÈFON 1
TELÈFON 2
TELÈFON 3
VACUNES: Està vacunat del tètanus? _____________
Data de l’ última administració___________
AL·LÈRGIES: Pateix alguna al·lèrgia?_______________
És al·lèrgic a algun medicament?________
Quins?______________________________
MEDICAMENTS: Està prenent algun medicament?_____
Quin?______________________________
Quina dosis?________________________
Quin horari?_________________________
OBSERVACIONS: (pipis, alimentació, etc)_____________
__________________________________________________
__________________________________________________
AUTORITZACIÓ
En/Na____________________________________
amb
DNI
__________________autoritzo al meu fill/a a anar de colònies els
dies 30 i 31 d’ octubre a la casa de colònies“ La Llobeta”
(Aiguafreda) i estic d’acord que es prenguin les mesures que es
creguin més oportunes en cas d’accident o urgència mèdica.
Signatura pare, mare o tutor

