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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

COLÒNIES 2019       
Educació Primària (de 1r a 5è)    

DIES: 5, 6 i 7 de juny                                                      LLOC: CASA VESPELLA (GURB) 
 

EIX  D’ANIMACIÓ:  L’INDI SHER-ON. 
 

HORA DE SORTIDA: 9.00 h. Els nens i les nenes vindran a l’Escola com cada dia i ens traslladarem a 

l’autocar aparcat al C/Aprestadora cantonada Francesc Macià. Les famílies poden acompanyar, però 

mantenint-se al marge per no interrompre les fileres. 
 

HORA D’ARRIBADA: 16.50 h. (les famílies recolliran als seus fills/es al mateix lloc d’on van sortir el primer 

dia).  

CAL RETORNAR EL FULL ANNEX (QUE 

PORTEN EN PAPER) I LA FOTOCÒPIA DE LA 

TARGETA SANITÀRIA AL TUTOR/A ABANS 

DEL 30 DE MAIG. 

Si algun alumne/a necessita prendre medicació durant 

les colònies, ha de fer arribar al tutor/a uns dies abans, 

un necesser amb: 

- nom de l’alumne/a, medicació i la recepta mèdica (dosi 

i horari) 
 

Si el dia de la sortida algun nen o nena es troba malament per tenir febre, vòmits, diarrea... no pot anar de 
colònies. 
 

EQUIP NECESSARI 

- El xandall de l’Escola, que portaran posat el primer dia. 

- 3 recanvis complerts de roba. 

- Un jersei. 

- Un cangur o impermeable. 

- Sabatilles esportives posades i unes de recanvi. 

- 1 pijama. 

- Sac de dormir dins de la funda. 

- Llençol de sota i funda de coixí. 

- En cas d’ENURESI NOCTURNA el llençol ha de ser de plàstic. 

- Cantimplora o ampolla de plàstic per penjar i 1 gorra. 

- Utensilis de neteja personal (pinta, sabó, 

raspall de dents, pasta dentifrícia, 

tovallola per cara i mans, tovallola de 

bany i sabatilles per la dutxa). 

- Crema protectora del sol. 

- Una lot (llanterna) 

- Una bossa amb nanses per ficar la roba 

bruta. 

- Una bossa d’escombraries amb nanses. 

- Repel·lent de mosquits. 
 

La roba, ha d’anar dintre de la motxilla, separada en tres bosses, una amb la roba del dijous, una amb la 

del divendres i l’altra amb la roba de recanvi. 
 

Els nens de 1r han de portar un llaç de color groc lligat a la motxilla.  
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Els nens de 2on han de portar un llaç de color taronja lligat a la motxilla. 

Els alumnes de 3r han de portar un llaç de color lila lligat a la motxilla. 

Els alumnes de 4rt han de portar un llaç de color blanc  lligat a la motxilla. 

Els alumnes de 5è han de portar un llaç de color marró lligat a la motxilla. 
 

ES NECESSARI MARCAR-HO TOT  
 

- Els alumnes han de portar l’esmorzar del primer dia en una motxilla petita amb el nom. 

- Us recordem que no poden portar aparells electrònics (càmera de fotos, mòbils...).   


