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DOSSIER COLÒNIES DE 3r I 4T
Alberg de Sta Maria del Mar

Coma-ruga
20-21-22 D’OCTUBRE DE 2021
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Dades d'interès

Dades d’interès

Inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils amb el nº AJ000003
Adreça:
Alberg Santa Maria del Mar
Av. Palfuriana, 104
43880 – Coma-ruga
(Vendrell)

PROGRAMA PREVIST

1r dia,20 dimecres 2n dia,21, dijous 3r dia, 22 divendres
11-13.30 h

Visita a la Tarraco romana:
muralles, fòrum, circ i
l'amfiteatre

9-10h Esmorzar 8:30-9:30h Esmorzar

14-15h Dinar 10-13h

Vols ser un ciutadà Romà?
Joc tipus Oca

9:30h Recollida autocar

10-12:30h Visita descoberta
de la Vil·la dels Munts
d’Altafulla

15-16h Acomodació 13:30h-14:30h Dinar 12:30-13:00h joc lliure

16-17h Olimpiades 14:30h-15h Joc lliure 13:00-14:00h Dinar -Alberg
d’Altafulla

17-17:30h Berenar 15-16:30h Taller , La casa
romana

TORNADA A L’ESCOLA

17:30-19h

Olimpiades i taller
d’escriptura

16:30-17h Berenar

20-21h Sopar 17-18:30h  Elaboració d’un
mosaic

21-21:30h-Joc lliure 18:30 a 20h Joc lliure, dutxes

21.30-22.30h Joc de pinces 20 a 21h Sopar

BONA NIT
21-22:30h Cine fòrum-Ball

BONA NIT
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QUINES SÓN LES NOSTRES FITES A LES COLÒNIES ?

Els objectius com a cicle son que els nostres alumnes gaudeixin
aquests tres dies, compartint moments entre iguals, que desenvolupin
la capacitat de l’empatia, de la cooperació, solidaritat, que despertin la
necessitat de la reflexió de les seves emocions i que els hi posin
paraules. Seria començar a fer una autoconeixença de la seva
persona. Volem que siguin infants que tinguin eines per construir
vincles amb els altres,  que siguin col·laboratius i autònoms.

Continuar amb el treball de classe del projecte dels romans, de com
vivien, vestien, jugaven, amb l’entorn.

Per tot això ens marquem aquests objectius:

-Els nostres infants gaudeixin d’un entorn diferent a l’espai escolar i
s’interrelacionin entre ells/es per arribar a fer lligam de grup.
-Crear un  bon clima de convivència entre els seus mestres.
-Potenciar l’autonomia dels nens i nenes.
-Identificar i valorar elements del patrimoni històric.
-Conèixer i visitar una ciutat romana.
-Desenvolupar la capacitat d’observació i exploració activa del medi.
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CAL PORTAR:
Fora de la motxilla:

● L’esmorzar del primer dia, incloure AIGUA,
dins d’una bossa.

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

● Un pijama i un sac de dormir, tot junt dins la funda
del sac (si necessiten un nino per dormir el poden
adjuntar).

● Una bossa gran buida per posar la roba bruta.
● Dues mudes completes.
● Un recanvi complet: un xandall i una muda interior en una bossa

marcada.
● Un parell de bambes de recanvi en una altra bossa marcada.
● Un necesser amb els estris de neteja personal (es dutxaran la

segona nit):

-  pinta o raspall
-  tovallola de bany i una petita
-  raspall de dents i pasta de dents
-  un sabó petit
-  xancletes
-  llanterna (amb piles noves)

● Una gorra i una cantimplora.
● Un anorac o similar.
● Crema solar. Molt important.
● 6 mascaretes en una bosseta per anar-les canviant al llarg de

l’estada.
● UNA PEÇA DE ROBA BLANCA DE COTÓ PER FER UNA TOGA

ROMANA.

NO S’HA DE PORTAR:

Ni diners, ni joguines, ni llaminadures.

ANOTACIONS IMPORTANTS:

Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognom de l’infant.
És important que el/la vostre/a fill/a us ajudi a preparar la seva
motxilla per tal que pugui localitzar amb facilitat les coses que pugui
necessitar.
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FITXA DE DADES

- El vostre/a  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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-El vostre fill/a controla els esfínters per la nit?____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- 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: ___________________
- Té alguna al·lèrgia alimentària?___________________________________________
- 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
___________________________ ____________________________
___________________________ ____________________________
___________________________ ____________________________

https://agora.xtec.cat/ceipgermanscorbella/docs/autoritzacio-dadministracio-de-medicaments-a-lescola/
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AUTORITZACIÓ A ASSISTIR A LES COLÒNIES A COMA-RUGA ELS DIES
20-21 I 22 D’OCTUBRE DE 2021

Jo, _______________________________________ pare, mare o tutor de
l’alumne/a____________________________________________________, dono la meva
autorització per a què el meu fill/a assisteixi a les colònies que es
realitzaran a Tarragona, Coma-ruga i Altafulla, els dies 20, 21 i 22
d’octubre de 2021 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, ___ d ___________ de 2021
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Dades de l’estada:
Nom del centre educatiu: Escola Germans Corbella
Dates de l’estada: 20-21-22 d’octubre 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



COLÒNIES CICLE MITJÀ                                 ESCOLA GERMANS CORBELLA


