
 
 

30 d’abril de 2021 

 

Hola famílies,  

 

Ja hem començat el tercer trimestre i això vol dir que s’acosten les 

colònies. 

Us volíem informar de tot allò que és necessari per aquests dies.  

 

Pel primer dia, cal portar en una bossa petita a part de la gran 

L’ESMORZAR , EL DINAR (ENTREPÀ) I UNA CANTIMPLORA AMB AIGUA.  

 

Dins de la motxilla o maleta: 
 

 Roba i calçat còmode, ja que farem diverses activitats lúdiques i 

esportives. 

 Una muda sencera pel dia següent. És recomanable posar totes 

les peces de la muda dins d’una bossa,  així els facilitarem que 

trobin totes les coses per vestir-se.  

 Una muda sencera i unes bambes de recanvi per si es mullen o 

per si plou.  

 Alguna peça d’abric per si fa fred al joc de nit.  

 Un sac de dormir. Allà ja ens deixaran mantes, la coixinera, el coixí 

i el llençol de sota.  

 Pijama. I, si volen, també poden portar el nino que facin servir per 

dormir. 

 Necesser: Pinta, raspall i pasta de dents, sabó, tovalloleta petita,... 

 Tovallola per dutxar-se. 

 Una gorra. 

 El banyador, tovallola, xancletes i crema solar (en una bossa de 

roba/ motxilla a part per penjar a l’esquena). 

 Impermeable per si plou. 

 Una llanterna. 

 Una cantimplora.  

 

MOLT IMPORTANT! 

 Cal que TOTES LES PECES estiguin MARCADES, fins i tot la roba interior i 

els mitjons. 

 Feu la motxilla junts. Així, els vostres fills/es sabran el  que porten i com 

ho porten. 

Porteu 3 o 4 mascaretes 

  



 

 

 

Les activitats previstes seran les següents: 

 
 

 

 

DIMECRES 
12/05/2021 

DIJOUS 
13/05/2021 

8:30-10:00 
Trobada a l’escola i viatge cap a 

Coma-Ruga 

Motxilles +  

Esmorzar 

10:00 – 13:00 
Arribada a la casa + 

Esmorzar + Jocs a la platja 

Gimcana  

d’en Neptú 

13:00 – 14:30 Dinar (Entrepà) Dinar 

14:30 – 15:00 Estona lliure Acomiadament 

15:00 – 16:45 

El riuet de Coma-Ruga  

i la seva llegenda +  

Jocs mariners 

Viatge cap a l’escola.  

Recollida dels alumnes a les 16:30h. 

16:45 – 17:15 Berenar 

17:15 – 19:00 Parc d’aventura 

19:00 – 21:30 Dutxa - sopar 

21:30 – 23:00 Joc d’estratègia 

23:00 Dormir 

 
 
 

I, SOBRETOT, no oblideu de posar a la motxilla MOLTES GANES DE 

PASSAR-S’HO BÉ! 
 
 

 
 
 


