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VISITA DE LA CASA 
 

Mas Banyeres és una casa de colònies que es troba al municipi de 
Centelles, comarca d’Osona. 

 
El seu entorn, davant del Parc Natural del Montseny, a l’inici de la plana 
de Vic, ens permet disposar d’unes instal·lacions idònies per a dur a 
terme activitats de lleure. 

 
Disposa de cuina casolana, camps d’esports, granja d’animals, sorral, 
bosc propi, zona lúdica i de picnic. 

 
Per més informació de la casa de colònies, feu clic aquí. 

 

https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-banyeres/cases-de-colonies/2
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DADES D'INTERÈS 

 
🕙 Sortirem el dilluns 17 de maig, al voltant de 

les 9h del matí. Les entrades es faran a 

l’horari habitual. 

 

🕔 Tornarem el dimarts 18 de maig a les 

16.30h de la tarda. 

 

□ En cas de necessitar contactar amb nosaltres, l’escola ens pot localitzar 

fàcilment. Igualment, si voleu informació sobre la marxa de les colònies us 

podeu adreçar a l’escola, tel. 93 846 12 72 . Nosaltres ens hi mantindrem en 

contacte. 

 
€ El preu és de 105€ (Preu actualitzat, disculpeu les molèsties!) 

I el preu solidari 106€ 

 
 

Com sempre, podeu feu l’ingrés: 

● Al caixer d’una oficina del Banc Sabadell utilitzant el codi 4857 

● Per internet al compte: ES53 0081 0040 4600 0155 8766 

 
 

CAL QUE PRESENTEU A LES TUTORES ABANS DE L’11 DE MAIG: 

● El resguard d’ingrés amb el nom i cognom del nen/a al mestre-tutor/a. 

● Full de dades amb autorització omplert (hem d’informar amb antel·lació a la 

casa de colònies, sobretot, pel tema intoleràncies i/o al·lèrgies). 

CAL QUE PRESENTEU EL 17 DE MAIG: 

● Declaració responsable en relació a la situació de la covid-19. 

 
 

Per qualsevol dificultat a l’hora d’efectuar el pagament, dirigiu-vos a la direcció de 

l’escola. L’objectiu és que tots els alumnes puguin assistir-hi. 

Fora de termini no s’acceptaran pagaments. 
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9h 

10h 

12:30h 

13h 

14h 

16h 

17h 

17:30h 

19h 

20h 

21h 

HORARIS 
17 de maig 18 de maig 

Sortida de l’escola Esmorzar 

Activitat de Benvinguda: El 
conte màgic (presentació 
monitoratge, espais, etc.) 

Activitat matí (2) 

Joc Joc 

Dinar Dinar 
Esbarjo Esbarjo 

Activitat de tarda (1) Comiat i tornada a Cardedeu 

  Berenar  

  Continuació activitat + Joc   

  Esbarjo  
  Sopar  

Joc de nit 

 

 
ACTIVITATS 

 

 
 
 

 
Activitat de 
Benvinguda 

 

Activitat lúdica pensada per a tot el grup on guiats, 

pel Conte Màgic, es fa un recorregut molt especial 

per descobrir quins són els secrets més ben 

guardats de les colònies: qui són els/les monitors/es, 

el personatge màgic... Acompanyats dels/les 

monitors/es ens endinsarem al bosc on podrem 

descobrir tot allò que viurem al llarg de les nostres 

colònies. 

 
Activitat 1: 

La Granja 

 
Visita a la granja de Mas Banyeres per descobrir tots 

els animals que hi habiten. 

Activitat 2: 

El bosc dels 

colors 

 
Itinerari de natura on descobrir els colors del bosc 

amb les emocions i sensacions que ens desperten. 
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CAL PORTAR: 

👍Un recanvi complert: un xandall i una muda interior en una bossa. 

👍Un altre recanvi complert: un altre xandall i una altra muda interior 

en una altra bossa. 

👍Un parell de bambes de recanvi en una altra bossa. 

👍Un pijama i un sac de dormir, tot junt dins de la funda 

del sac. Eix Estels ens proporciona el llençol de sota i 

la coixinera. 

👍Un necesser amb els estris de neteja personal: 

✔ una pinta o raspall 

✔ tovallola de tocador 

✔ raspall de dents 

✔ pasta de dents 

👍Una llanterna amb piles noves. 

👍Una gorra. 

👍2 mascaretes d’un sol ús: 1 mascareta posada el dia que marxem i 

una altra a dins d’un sobre marcat amb el nom que posarem per la 

tornada. 

👍Un cangur o impermeable. 

👍Una cantimplora (dins de la bossa de l’esmorzar). 

👍L’esmorzar del primer dia, sense carmanyola, ni tovalló o altres 

objectes que s’hagin de retornar, dins d’una bossa. 

☺ El/ la nen/a que es faci pipí a la nit cal que porti un pijama de 
recanvi i un protector (llençol impermeable). 
Si el/la nen/a necessita alguna cosa en particular per poder dormir, i 
és petita, la pot portar. 

 
NO S’HAN DE DUR: ni diners, ni joguines, ni llaminadures. 
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FULL DE DADES  

Autoritzo al meu fill/a    

a participar a les colònies dels dies 17 i 18 de maig de 2021 a “Mas 

Banyeres" de Centelles. 

Faig extensible aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que 

calgués adoptar en cas d’urgències, sempre per decisió facultativa. 

 
En cas de necessitat podeu localitzar-nos als telèfons: 

 

 De qui és? Número telèfon 

Contacte 1   

Contacte 2   

Contacte 3   

Contacte 4   

Preguntes d’interès: 

Es mareja fàcilment?   

En cas que es faci pipí a les nits, quines mesures 

preneu?    

Acostuma a tenir malsons?     

Pateix alguna al·lèrgia?     

Pot menjar de tot?    

Té la vacuna del tètanus al dia?   

Durant les colònies ha de prendre algun medicament? 

 

Especifiqueu-ne la dosi, l’hora que l’ha de prendre i adjunteu la recepta 

mèdica i el full d’autorització habitual per a poder administrar medicaments a 

l’escola. 

Recordeu que en cas de febre, només administrarem PARACETAMOL: 

quina dosi?    

 

OBSERVACIONS: 
 
 
 

 

Data i signatura del pare/mare 
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Dades de l’estada 
 

Nom del centre educatiu: Escola Germans Corbella 
Dates de l’estada: 17 i 18 de maig de 2021 
Nom i cognoms de l’alumne/a: 
Nom i cognoms del pare, pare, tutor o tutora: 
DNI: 

 

 

Declaro, responsablement: 
 

● Que en els darrers 10 dies, el meu fill o filla, han presentat absència de 
malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...). 

 
● Que tampoc no ha estat declarat o declarada contacte estret amb una 

persona positiva per la malaltia o amb una persona que ha tingut 
simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors a la realització de 
l’activitat. 

 
● Que no es troba a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de 

diagnòstic 
 

● molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica 
d’infecció ni està exclòs d’assistir al centre escolar els dies de la realització 
de l’activitat per qualsevol incidència relacionada amb COVID-19. 

 
● De la mateixa manera, per tal de vetllar per la seva seguretat, la de 

qualsevol estadant i la dels treballadors i treballadores de la instal·lació, em 
comprometo a informar de qualsevol variació dels contactes estrets del meu 
fill o filla si es produeix durant els dies de l’estada a la casa de colònies. 

 

 

 

Lloc i data: 
 

 

 

Signatura: 
 
 

 


