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Estada de cohesió 1r d’ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lloc: Casa de colònies Les Tallades, Vilanova de Sau 

Data: 21 i 22 d’octubre de 2019 

Sortida: dilluns 21 d’octubre a les 8 h des de l'institut 

Arribada: dimarts 22 d’octubre a les 17 h (aprox.) a l’institut 

Transport: autocar 

Preu: 55 € 

 
 Objectiu de la sortida: 

 
 

Amb aquesta activitat els alumnes del primer curs de secundària gaudiran d’una 

experiència que afavorirà la coneixença entre ells i enfortirà uns lligams que els 

permetrà encarar l’etapa educativa que enceten amb la confiança i seguretat d’una bona 

entesa entre els que seran els seus companys i professors.  

 

Per això els principals objectius de l’activitat són promoure el diàleg i la comunicació a 

través dels jocs de col·laboració, afavorir la coneixença i la cohesió del grup classe i 

fomentar les relacions a l’aula i fora d’ella, sobretot al principi del curs lectiu donat que 

tots els alumnes són nous.  
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 Horari aproximat:  
 

 

 
 

 Què cal portar: 
 

-DNI o passaport i targeta sanitària 

-Sac de dormir (o llençols), llençol baixer i  

funda de coixí 

-L’esmorzar i el dinar del primer dia 

-Motxilla 

-Gorra 

-Guants 

-Ulleres de sol 

-Roba còmoda per fer esport 

-Samarreta licra 

-Botes de muntanya o calçat esportiu 

(recomanem recanvi de vambes i mitjons 

per si plou) 

-Mitjons fins i gruixuts 

    -Llanterna i pila de recanvi 

-Pijama 

   -Tovalloles per dutxar-se. 

   -Necesser (Sabó, xampú, raspall i pasta de 

dents) 

    -Xancletes per a la dutxa 

-Alguna peça d'abric per si fa fred 

-Impermeable per si plou 

-Crema solar i per als llavis 

-Cantimplora 

 
 

 
 
SI EL VOSTRE FILL/FILLA TÉ ALGUNA AL·LÈRGIA, INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA O 
AMBIENTAL, NO CONSUMEIX ALGUN ALIMENT O HA DE PRENDRE MEDICACIÓ, HO HEU DE 
COMUNICAR AMB EL DOCUMENT D’AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES. 

 DIA 1 DIA 2 

8 h SORTIDA DES DE L’INSTITUT ESMORZAR INCLÒS 

10 h 
ARRIBADA A L’ALLOTJAMENT 

ESMORZAR (portat de casa) 
JOCS DE COHESIÓ 

TREKKING DES DE VILANOVA AL PANTÀ DE 
SAU ACTIVITATS DE CONEIXENÇA I COHESIÓ 

13.30 h DINAR (pícnic de casa) DINAR INCLÒS 

Activitats de tarda 
TIR AMB ARC, JOCS D’EQUILIBRI, CURSA 

D’ORIENTACIÓ, POLIESPORTIU 

 

COMIAT 
SORTIDA CAP A L’INSTITUT 

19.30 h DUTXA 

 20.30 h SOPAR INCLÒS 

22 h ACTIVITAT DE NIT 


