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CONVIVÈNCIES de CICLE SUPERIOR (curs 2019-2020) 

DADES D’INTERÈS 

Dies: 3 – 4 d’octubre de 2019 

 

Lloc: JOANETES (LA VALL D’EN BAS, La Garrotxa) 

 

Alberg: EL ROURELL    (http://elrourell.com/) 

 

 

Objectius i propòsits: 

La proposta que us presentem a continuació consisteix en la realització 

d’unes convivències de dos dies (1 nit) adreçada als nens de tots els 

cursos de cicle superior. Les vivències, les emocions i el descobriment són 

la base de l’ensenyament dels nens. El fet de compartir moments, 

situacions i experiències diferents a les habituals amb els companys de 

classe i els mestres, proporciona als infants una millora significativa de la 

pròpia competència social així com de la d’iniciativa i autonomia 

personal. 

El fet de sortir dos dies a gaudir de la natura i a conviure tot el cicle ha 

de garantir en els alumnes un reforçament de l’estima per l’escola, pels 

companys de classe i pels mestres. També és una situació ideal per 

potenciar els lligams comunicatius entre tots plegats. De la mateixa 

manera, una activitat com aquesta ha d’assentar les bases per afavorir 

respecte per les normes de l’escola així com l’establiment de noves 

actituds i comportaments que ajudin a potenciar un bon clima de 

tranquil·litat que ha de perdurar durant tot el curs. 

Amb aquesta activitat volem aconseguir els següents objectius: 

 Afavorir situacions i espais de comunicació entre els 

alumnes per millorar el coneixement interpersonal i propi. 

http://elrourell.com/
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 Desenvolupar en els nens l’autoconeixement mutu entre 

iguals per afavorir les relacions socials i la convivència. 

 Promoure en els nens l’aparició d’emocions positives i de 

confort personal per millorar el coneixement propi i 

interpersonal, l’autoconfiança i la satisfacció personal. 

 Afavorir situacions per posar en pràctica actituds i 

comportaments de civisme i de consciència ecològica. 

 Posar en pràctica les normes de comportament essencials 

per al bon desenvolupament del curs a l’escola. 

 Conèixer indrets d’interès natural i cultural de Catalunya. 

 Practicar una activitat esportiva com l’excursionisme a 

l’entorn natural en companyia dels companys de classe. 

 

 

El preu inclou: 

 Desplaçaments en autocar durant els dies de les convivències. 

 Règim de pensió completa (excepte esmorzar i dinar del primer dia). 

 Excursió al Puigsacalm (Serralada Transversal, 1515 m). 

 

 

 En cas de qualsevol eventualitat l’escola ens pot localitzar fàcilment                

(Tel. 938461272).  
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PROGRAMA PREVIST 

 

Dies: 3-4 d’octubre de 2019 

 

Lloc: JOANETES 

 

Sortirem en autocar el dijous 3 d’octubre a les 09.00 h del matí i 

tornarem el divendres 4 d’octubre al voltant de les 16:30 h.  

 

 

 

 

DIA 

 

ACTIVITATS 

 
 

 

Dijous 

3 d’octubre 

 

- Sortida en Autocar cap al Coll de Bracons. 

- Excursió al cim del Puigsacalm. Dinar. 

- Desplaçament a Joanetes i Instal·lació a l'alberg. 

 

 

 

Divendres 

4 d’octubre 

 

- Esmorzar i caminada per Joanetes. 

- Visita del poble i temps lliure. 

- Tornada a l’alberg, dinar. 

- Desplaçament a Cardedeu 
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LLISTAT DE MATERIAL QUE CAL PORTAR 

 

1. Motxilla de viatge:  

 

 Recanvis de roba per a 1 dia: 

 1 recanvi de sabates esportives 

 impermeable/capelina 

 1 jersei  

 pijama o camisa de dormir 

 xancletes 

 necesser: 

 pinta 

 raspall i pasta de dents  

 gel de bany 

 desodorant 

 tovallola de bany 

 

 bosses per a la roba bruta 

 cantimplora o similar 

 sac de dormir o llençol de sobre (l’alberg posa el llençol de sota i 

la coixinera) 

 

2. Motxilla petita (per portar el pícnic): 

 

 Esmorzar, dinar i beguda del primer dia. 

 

 

MOLT IMPORTANT:   

 

 Cal recordar portar l’esmorzar i dinar del primer dia. 

 Els nens no poden portar dispositius electrònics (mòbils, mp3 o 

similars...). 

 Recomanem portar roba còmoda. 

 Els nens poden portar càmera de fotos (no telèfons mòbils) i 

prismàtics, sempre sota la responsabilitat individual de cada 

alumne. 
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FITXA DE DADES 
 

El vostre fill/a__________________________________________________________ 

-Es mareja fàcilment? _________________________________________________ 

-Pren algun tipus de medicament de manera sistemàtica? _____________ 

-Per a què?  __________________________________________________________ 

-Cada quant temps? _________________________________________________ 

-Pateix algun tipus d’al·lèrgia? _____   A què?  __________________________ 

-Data de l’última vacuna antitetànica: __________  Altres: _______________ 

-Pot menjar de tot?  __________________________________________________ 

-Anoteu el  número de la targeta sanitària:     

 

-Si creu que és convenient que coneguem alguna altra informació sobre 

el vostre fill/a anoteu-la a sota: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Cal que anoteu els telèfons de contacte per si és necessari localitzar-vos 

en qualsevol moment durant l’estada: 

Persona de contacte                    Telèfons 

________________________                       _______________        

________________________                      _______________ 
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AUTORITZACIÓ A ASSISTIR A LES CONVIVÈNCIES A JOANETES 

CURS 2019/2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo, _______________________________________  pare, mare o tutor de l’alumne/a 

__________________________________________, dono la meva autorització per a 

què el meu fill/a assisteixi a les convivències que es realitzaran a Joanetes els 

dies 3 i 4 d’octubre de 2019 i que realitzi les activitats proposades. 

 

Així mateix, autoritzo a que es prenguin les mesures mèdiques o assistencials en 

cas de necessitat. 

 

DNI ________________    Signatura __________________ 

 

 

Cardedeu, a ___ d ____________________ de 2019 
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AUTORITZACIÓ PER A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS QUE ES 

PRENEN REGULARMENT, A LES CONVIVÈNCIES A JOANETES EL CURS 

2019/2020 

 

 

 

Jo, ____________________________ amb DNI:____________________   

Autoritzo a administrar el/els medicaments al meu fill/a 

_____________________________________________________________ 

 

El medicament ___________________ dosis__________ a les _______ 

hores, durant_____________ dies. 

 

Altres dosis (especificar quina): _________________________________ 

 

Data_____________________ de 2019. 

 

Signatura, 

 

 

 

Aquesta autorització no tindrà validesa sense recepta mèdica. 

 

 


