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DADES GENERALS 
 
 

SORTIDA:     Dimecres 24 d’octubre els nens i nenes han d’arribar a  l’escola a 

les 9 h. del matí. Sortirem a les 9 h. 30 m. de la Plaça de la Pau, 

davant del pavelló d’esports. 

 

ESTADA:  24, 25 i 26 d’octubre 

 

ARRIBADA:  Divendres 26 d’octubre a partir d’un quart de cinc de la tarda 

(16:15 h) a la Plaça de la Pau, davant del pavelló d’esports. Us 

demanem que hi sigueu presents ja que l’espera és una mica 

angoixant pels nens i nenes. 

 

TRANSPORT: Amb autocar. 

 

MESTRES:  Teresa Sánchez, Anna Bendicho, Lídia Siles, Beatriz Crespo, 

Montse Caballero, Marc Guillamon, Xavi Devesa, Laura Mesa, 

Mari Angels Marimon i Maite Palau. 

 

Us recordem que els pares i les mares no podeu venir els dies que estem de 

colònies. El que si podeu fer és anar amb els/les vostres fills i filles a visitar la 

casa abans del 22 d’octubre.  
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SITUACIÓ DE LA CASA 

 
La casa de colònies de Mas Banyeres està situada al municipi de Centelles. 
 
Per la C-17, antiga N-152, en direcció Vic, sortida Hostalets-Centelles. Seguir 
per la C-1413 en direcció a Sant Feliu de Codines fins que, a uns 600 metres, 
trobareu un indicador que us durà a Mas Banyeres. 
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HORARI 
A continuació us detallem l’horari que realitzarem aquests tres dies: 

 

 

Dimecres 
 

Matí 
 

Arribada a l’escola. 
Sortida. 
Arribada a Mas Banyeres. 
Presentació de la colònia i organització per grups. 
Ens instal·lem a la casa. 
Dinar. 

 

Tarda 
 

Temps lliure. 
Activitat. 
Berenar. 
Activitat lúdica. 
Temps lliure. 

 

Nit 
 

Sopar . 
Activitat de nit. 
A dormir. 

 

Dijous 
 

Matí 
 

Esmorzar. 
Activitat. 
Temps lliure. 
Dinar. 

 

Tarda 
 

Temps lliure. 
Activitat. 
Berenar     
Activitat lúdica.      
Temps lliure. 

 

Nit 
 

Gran sopar . 
Activitat final de nit. 
A dormir. 

 

Divendres 
 

Matí 
 

Esmorzar. 
Activitat lúdica final de les colònies / Diplomatura. 
Fer motxilles. 
Dinar. 

 

Tarda 
 

Comiat i tornada a l’escola. 
Arribada a l’escola. 
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PREPARACIÓ DE LA MOTXILLA O BOSSA DE VIATGE 
 
Us aconsellem que prepareu la motxilla junt amb els vostres fills i filles. És molt 

important fer-ho així, tant per al reconeixement de la pròpia roba com per 

responsabilitzar-se’n. És obligatori que TOTA LA ROBA ESTIGUI MARCADA, 

sobretot la més menuda com calces, calçotets, mitjons, samarretes..., que és la 

que més costa de reconèixer (és molt senzill de fer-ho posant el nom del nen o 

nena damunt d’un esparadrap i enganxar-lo a la roba, així evitarem confusions 

i/o pèrdues). 

 
A LA MOTXILLA O BOSSA DE VIATGE S’HA DE POSAR: 

 Sac de dormir. 

 Una funda de coixí. 

 Un pijama. 

 A més de la roba que portin posada el primer dia, cal portar 3 recanvis 

complets de roba, és a dir: 3 parells de mitjons, 3 calçotets o calces, 3 

samarretes, 3 xandalls (poseu cada muda separada en bosses de 

plàstic, així el nen o la nena n’agafarà una per a cada dia). 

 Un parell de mitjons i unes calces o calçotets de més a més. 

 Un anorac. 

 Unes sabatilles esportives o calçat similar de recanvi.  

 Xancletes de piscina. 

 Necesser amb: sabó, pinta, tovallola petita, manopla o esponja, 

dentifrici, raspall de dents i un got petit per rentar-se les dents. 

 Una tovallola. 

 Mocadors de paper. 

 Dues bosses d’escombraries per a posar-hi la roba bruta. 

 Un llençol plastificat i pijames de recanvi si es fa pipí al llit. 

 Una llanterna que funcioni. Recordeu  de posar-hi el nom.. 

 Una gorra 
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QUÈ NO S’HA DE DUR: 

 Diners. 

 Llaminadures. 

 Joguines. 

 El dinar del primer dia perquè ja està inclòs en l’estada a la casa. 

 
 

RECORDEU!! 

 
- L’alumnat haurà de portar l’esmorzar dins d’una bosseta fora de la 

motxilla. 

- L’alumnat haurà de portar la TARJA SANITÀRIA ORIGINAL. La 

podeu donar el mateix dia que marxem i se us retornarà el mateix dia 

quan tornem. 

- Si el nen o la nena es mareja cal: 

 A casa no donar llet o derivats per esmorzar (el pa torrat o 

sense torrar és un bon aliat contra el mareig). 

 Prendre la pastilla o el xiclet contra el mareig. 

 Avisar a la mestra. 

- Si el nen o la nena pren medicament cal: 

 Posar el nom 

 Cal donar a la mestra la fitxa i l’autorització mèdica 

degudament complimentada, abans de marxar. 

 NO ES DONARÀ CAP MEDICAMENT QUE NO SEGUEIXI LES 

NORMES ANTERIORS. 

 
 

PREU I PAGAMENT 
 
El preu de les colònies és de  140.00 euros. La direcció de l’escola us 

informarà puntualment sobre el sistema de pagament. 
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AUTORITZACIÓ MÈDICA 
(a retornar en cas de què sigui necessari) 

 
 
Pren algun tipus de medicament? En cas afirmatiu, especifiqueu el nom del 

medicament, la dosi i la periodicitat i signeu l’autorització. 

En/Na ____________________________________ autoritzo a l’equip de 

mestres de l’escola La Sínia per administrar al meu fill/a ________________ 

__________________________ els següents medicaments: 

NOM DOSI PERIODICITAT 

   

   

   

 

Signatura 

 

 

 

       DNI: ______________________ 

 

Recordeu que el medicament ha de dur el prospecte. 

 

Us recomanem que aquest full el conserveu fins la vigília de marxar per si de 

cas el necessiteu. 

 



 
Dossier de Colònies de Cicle Inicial curs 2018-2019          Mas Banyeres. Centelles 8 

DADES PERSONALS 
(full a retornar) 

 
 
Nom de l’alumne/a: ......................................................................... 
 
Telèfons: de casa:    .................................................... 
 
  Mòbil del pare:  .................................................... 
 
  Mòbil de la mare: .................................................... 
 
  Altres:    .................................................... 
 
Té algun tipus d’al·lèrgia? ..........  En cas afirmatiu cal especificar-ho: 
 
Als següents medicaments: 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
Als següents aliments: 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
Altres: 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
Altres Observacions: 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
Es fa pipí a les nits? .......... 
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AUTORITZACIÓ PER ASSISTIR A LES 
COLÒNIES 

(full a retornar) 
 
 
 
 
El Sr./Sra. _______________________________________________________ 

Amb DNI _____________________ com a responsable de l’alumne/a 

__________________________, l’autoritza a assistir a les colònies de Cicle 

Inicial els dies 26, 27 i 28 d’octubre a Mas Banyeres (Centelles. Barcelona). 

Faig extensiva aquesta autorització delegant la potestat de l’alumne/a en 

l’Equip Pedagògic de l’Escola. 

 

DNI del pare, mare o tutor-a legal ____________________ 

 

 

Signatura del pare, mare o tutor-a legal 

 

 

 

 

 

Cerdanyola del Vallès a _____ de setembre de 2018 

 


