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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

COLÒNIES 2022 (6è Primària) 

Benvolgudes famílies, 
 

S’apropen  uns dies molt desitjats pels vostres fills/es on podran gaudir d’estones inoblidables de 

convivència, esport i diversió. 
 

DIES: 7 al 10 de juny. 
 

LLOC: CAMPING JOAN BUNGALOW CAMBRILS 
 

Hora de sortida: 9:00h. Els alumnes vindran a l’Escola com cada dia i ens traslladarem a 

l’autocar aparcat al carrer Aprestadora. Les famílies poden acompanyar, però mantenint-se 

al marge per no interrompre la filera. 
 

Hora d’arribada: 16.50h. (les famílies recolliran als fills/es al mateix lloc d’on van sortir el 

primer dia). 
 

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, mal de coll... 

no pot anar de colònies. 
 

EQUIP NECESSARI: 

- Roba per quatre dies en bosses individuals, pijames i dos 

banyadors. 

- Xancletes. 

- El xandall de l’escola, que portaran posat el primer dia.  - Vambes velles, no escarpins ni sandalies 

d’aigua. 

- Sabatilles esportives. - Crema protectora del sol. 

- Calçat de recanvi. - Crema per després del sol. 

- Un jersei gruixut o polar. - Un estoig amb estris d’escriure. 

- Un cangur, impermeable o capelina. - Una cantimplora. 

- 1 gorra. - Una lot (llanterna) i piles. 

- Roba de llit o sac de dormir, prèviament rentada a altes 

temperatures. 

- Una bossa per ficar la roba bruta. 

- Tovallola per la cara i mans, prèviament rentada a altes 

temperatures. 

- Una bossa d’escombraries amb nanses. 

- Tovallola de bany, prèviament rentada a altes temperatures. - Repel·lent de mosquits. 

- Tovallola de platja, prèviament rentades a altes temperatures - Mascaretes. 

- Necesser amb els estris personals. - Gel hidroalcohòlic. 
 

És necessari marcar: sac de dormir i funda, roba interior, cangur, xandalls... 

Els alumnes han de portar un llaç de color rosa lligat a la motxilla. 

Els alumnes han de portar L’ESMORZAR del primer dia en una bossa que es pugui llençar. 

Us recordem que no poden portar aparells electrònics (càmera de fotos, mòbils, mp3, mp4,..). 
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