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COLÒNIES DEL CICLE INICIAL 
ESCOLA GERMANS CORBELLA 

Dies: 24 i 25 d’octubre de 2019 
 



 
 
 
DADES D’INTERÈS: 

 

- Sortirem amb autocar el dijous 24 d’octubre a les 9 h. del matí 

aproximadament, i tornarem el divendres 25 al voltant de les 16’30 h. de la 

tarda. 

- El preu total és de  100  euros que cal abonar  abans del dimecres 16 

d’octubre. 

- Podeu fer l’ ingrés a qualsevol caixer de Banc de Sabadell, utilitzant el codi 

corresponent: 4857                       

- Les famílies que acostumen a fer els pagaments per INTERNET hauran d’utilitzar 

el número de compte següent: 

                                    ES53- 0081-0040-4600-01558766 

- Heu de portar la còpia del resguard del pagament amb el nom i cognoms de 

l’alumne/a i el full del final d’aquest dossier, degudament complimentat.  

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

Igualment, en cas d’emergència us podeu adreçar a l’escola (Telf. 93 846 12 72). 

Nosaltres ens hi mantindrem en contacte. 

 
 



 
 
 
DADES D’INTERÈS 
 
Can Ribas de Montbui és una casa pairal del s. XVI, propietat de la família Oliver 
Parellada, restaurada i convertida en casa de colònies i escola de 
natura des de 1982.  
Can Ribas comprèn 23 hectàrees de boscos, camps de conreu i 
instal·lacions. Disposa de capacitat per a 160 persones, 30 lavabos 
amb dispensador de sabó de mans, 30 dutxes i 40 W.C. Aigua 
calenta a tota la casa. Calefacció. 12 habitacions, amb baranes de 
seguretat a totes les lliteres. Camps d’esports per practicar futbol, 
bàsquet i voleibol. Circuits de natura amb jocs d’orientació. 
Animalets de corral i hort.  
 
Enllaç a google maps:  
http://www.canribascasadecolonies.cat/canribas_map.html 
 
Més informació a: 
http://www.canribascasadecolonies.cat/ 
 
 
ACTIVITATS:  VIATGE A L’ESPAI 
 
Planetari: Viatge a les estrelles, els planetes i les constel·lacions amb explicacions 
adaptades a la seva edat. Esteu preparats?  3- 2- 1......amunt!!!! 
 
Espai lúdic: Joc de taula gegant amb una dinàmica activa. És un recorregut per 
l’Espai i depenent de la casella on caiguis tocarà realitzar una prova o una altra 
tots junt. 
 
Diari de l’astronauta: S’han perdut les pàgines del Diari de l’Astronauta dins del 
laberint. Ens ajudeu a trobar-les per poder-lo llegir a veure quina aventura 
galàctica ens explica? 
 
Els planetes: Recorregut pels entorns de la casa a la recerca dels 8 planetes del 
sistema solar i el sol. També ens trobarem amb un personatge galàctic! Per mitjà 
d’un Joc de Pistes anirem esbrinant més sobre cada un dels planetes i farem 
diferents proves i jocs d’allò més divertits. 
 
I a la nit ... OBSERVEM EL CEL A LA RECERCA DE LES CONSTEL·LACIONS I LES SEVES 
ESTRELLES.  
 
 
 
 



CAL PORTAR: 
 

Dins d’una motxilla que tingui posat el seu nom: 
 

 Un pijama i un sac de dormir, tot junt dins la funda del sac  (Can Ribas 
proporciona el llençol de sota i la coixinera). 

 Una bossa de plàstic buida per posar la roba bruta. 
 Dos recanvis, amb xandall i muda interior, cadascun en una bossa de plàstic, 

marcada amb  NOM  i COGNOM, indicant si se l’ha de posar DIVENDRES o és 
la de RECANVI. 

 Calçat còmode (bambes o botes de muntanya) de recanvi en una altra bossa 
de plàstic marcada. 

 Un necesser amb els estris de neteja personal: 
- pinta o raspall. 
- tovallola de tocador. 
- raspall de dents i pasta de dents. 
- sabó petit. 

 Una llanterna (amb piles noves). 
 Una gorra. 
 Un anorac o similar. 
 I MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ! 

 
 NO S’HA DE PORTAR: 
 

- Cantimplora, ni diners, ni joguines, ni llaminadures.  
- Esmorzar pel primer dia ja que la casa de colònies ens l’inclou en el preu. 

 
ANOTACIONS IMPORTANTS: 
 
Si el nen/a necessita alguna cosa en particular per poder dormir, i és petita, la pot 
portar. 
El nen amb problema d’incontinència urinària a la nit, cal que porti un pijama de 
recanvi, un llençol impermeable o protector, una tovallola de bany i s’ ha d’avisar al 
mestre/a. 
 
   
 
 
 
  
 

És important que el/la vostre/a fill/a 
us ajudi a preparar la seva motxilla 

per tal que pugui localitzar les coses que necessitarà 
en el moment adequat. 

Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognom del nen/a. 



CAL QUE OMPLIU I RETORNEU AQUEST FULL A LA TUTORA (grapat amb la còpia de 
justificant de pagament) . PODEU FER-HO FINS DIMECRES 16 D’OCTUBRE DE  2019 
perquè hem d’informar amb antelació a la casa de colònies sobretot pel tema 
intoleràncies i/o al·lèrgies. 
 
Autoritzo el/la meu fill/a................................................................................................ 
a participar a les colònies dels dies 24 i 25 D’OCTUBRE de 2019 a Can Ribas (Bigues 
i Riells). Faig extensible aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques 
que calgués adoptar en cas d’urgència, sempre per decisió facultativa. 
 
En cas de necessitat podeu localitzar-nos als telèfons 
Mòbil mare: ......................................          Feina de la mare:  .................................. 

Mòbil pare:  .......................................       Feina del pare:  ...................................... 

Altres: ................................................................................................................................. 

 
Preguntes d’interès : 
Es mareja fàcilment?...................................................... 

En cas que es faci el pipí a les nits, què 

feu?.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Acostuma a tenir malsons?............................................. 

Pateix alguna al·lèrgia?....................................................................................................... 

Pot menjar de tot? ............................................................................................................... 

Té la vacuna del tètanus al dia? ....................................................................................... 

Quina dosi de paracetamol li donem en cas de que tingui febre alta i no us 

localitzem?  

................................................................................................................................................. 

Durant les colònies és imprescindible que prengui algun  medicament ? (adjunteu 

la recepta mèdica i l’autorització de la família especificant-ne la dosi i l’hora que 

l’ha de prendre )................................................................................................................... 

 
OBSERVACIONS :     
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
                                                              
Data i signatura del pare o de la mare.  


