COLÒNIES 5è 20-21

DOSSIER DE COLÒNIES DE 5è.
DELTA DE L’EBRE

26, 27 i 28 de maig de 2021

COLÒNIES 5è 20-21

DADES D’INTERÈS
Dies: 26,27,28 de maig de 2021
Lloc: Deltebre
Alberg: Mossèn Antoni Batlle (XANASCAT)
El preu és de 185€
I el preu solidari 186€
Com sempre, podeu fer 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 PRESENTAR ABANS DEL 21 DE MAIG A LA TUTORA O AL TUTOR :
● El resguard d’ingrés amb el nom i cognom del nen/a
● Fitxa de dades
● Autorització de les colònies
CAL PRESENTAR EL 25 DE MAIG A LA TUTORA O AL TUTOR :
● Declaració responsable en relació a la situació de la Covid-19 (si ens la feu
arribar abans, no serà vàlida i l’haureu de tornar a portar)
Per qualsevol dificultat a l’hora d’efectuar el pagament, dirigiu-vos a la direcció de
l’escola. L’objectiu és que tot l'alumnat pugui assistir-hi. Fora de termini no
s’acceptaran pagaments.
El preu inclou:
▪

Desplaçaments en autocar durant els dies de les colònies

▪

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

▪

Activitats i visites previstes

▪

Monitoratge

▪

Materials necessaris pel desenvolupament de les activitats
En cas de qualsevol eventualitat contacteu amb l’escola (tel. 938461272) i
ja ens localitzaran amb facilitat.
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PROGRAMA PREVIST
Sortirem en autocar el dimecres 26 de maig a les 8.15 h del matí i tornarem el
divendres dia 28 de maig al voltant de les 16.30 h.

DIA

ACTIVITATS
MATÍ:

Dimecres
26 de maig

-

Visita al museu “Món Natura” al Poble Nou del Delta.
L'ecosistema de les llacunes: observació d'ocells i plantes a
l’encanyissada.
Instal·lació a l'alberg.

TARDA:

-

Sortida amb bicicleta pels voltants del Delta.
Visita al camp d’arròs.

TOT EL DIA:

Dijous
27 de maig

Divendres
28 de maig

-

Audiovisual de les Llacunes.
Repartiment de bicicletes i cascs.
Sortida en ruta a Riumar.
Viatge amb vaixell fins a la desembocadura del riu Ebre.
Itinerari per la llacuna del Garxal fins la platja de Riumar.
Tornada a Deltebre en bicicleta pel Canal Vell.

MATÍ:

-

Trasllat en autocar a Sant Carles de la Ràpita.
Iniciació a la navegació a vela a la badia dels Alfacs.
Sortida amb autocar cap a l’Escola Corbella.
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LLISTAT DE MATERIAL QUE CAL PORTAR

1. Maleta de rodes o motxilla de viatge:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

Recanvis de roba per a 3 dies:

-

2 pantalons curts esportius
2 pantalons (llargs o curts)
3 samarretes
3 robes interiors
3 mitjons.
Optatiu: pantaló ciclista tipus “culotte” per facilitar el confort a
l’hora d’anar en bici.

1 jersei
pijama
1 recanvi de sabates esportives
xancletes
banyador
tovallola de platja
impermeable/capelina
gorra (i si es considera, ulleres de sol)
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)
crema solar: com que la majoria d’activitats les farem a l’aire lliure és
OBLIGATORI portar-la de màxima protecció.
repel·lent de mosquits o similar: al Delta de l’Ebre abunden els mosquits i per
això us recomanem portar algun producte.
bosseta d’higiene personal:

-

pinta
raspall i pasta de dents
gel de bany
desodorant
tovallola de bany

6-10 mascaretes quirúrgiques o FFP2 d'un sol ús (no reutilitzables) dins una
bosseta o sobre. Per motius d'higiene i de prevenció no està permès portar
mascaretes de roba reutilitzables perquè no les podrem rentar.
Es pot portar gel hidroalcohòlic d'ús individual (tot i que en portarem un per
grup).
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2. Motxilla escolar (per portar el pícnic, la tovallola i la
crema solar):
▪

Esmorzar, dinar i beguda del primer dia.

ALTRES INFORMACIONS:
●
●

Els infants no poden portar dispositius electrònics (mòbils, mp3 o
similars...).
Poden portar càmera de fotos però no incorporada en un mòbil (encara
que estigui sense targeta).
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FITXA DE DADES
El vostre fill/a ____________________________________________________________________
- Es mareja fàcilment? ___________________________________________________________
- Pren algun tipus de medicament de manera sistemàtica? (en cas afirmatiu
especificar per a què és i horari i dosificació) i lliurar la recepta mèdica i
l’autorització al tutor/a:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- Recordeu que en cas de febre, només administrarem PARACETAMOL:
quina dosi? _____________________________________________________________________
- Pateix algun tipus d’al·lèrgia? _____ A què? ____________________________________
- Data de l’última vacuna antitetànica: _________ Altres: __________________________
- Pot menjar de tot? ____________________________________________________________
- Anoteu el codi d’indentificació de la tarjeta sanitària (TSI):_______________________
-Si creieu que és convenient que coneguem alguna altra informació sobre el vostre
fill/a anoteu-la a continuació:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Cal que anoteu els telèfons de contacte per si és necessari localitzar-vos en algun
moment durant l’estada:
Persona de contacte

Telèfons

___________________________

____________________________

___________________________

____________________________

___________________________

____________________________
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AUTORITZACIÓ A ASSISTIR A LES COLÒNIES DEL DELTA DE L’EBRE
CURS 2020/2021
Jo, ____________________________________________ pare, mare o tutor de l’alumne/a
_______________________________________________, autoritzo al meu fill/a a assistir a
les colònies que es realitzaran al Delta de l’Ebre els dies 26, 27 i 28 de maig de 2021
i a realitzar totes les activitats proposades.
Faig

extensible

aquesta

autorització

a

les

decisions

assistencials

i/o

mèdico-quirúrgiques que calgués adoptar en cas d’urgències, sempre per decisió
facultativa.
DNI ________________
Signatura :

Cardedeu, a ___ d _______ de 2021
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Dades de l’estada:
Nom del centre educatiu: Escola Germans Corbella
Dates de l’estada: 26, 27 i 28 de maig de 2021
Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare, pare, tutor/a:
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:

