
              Col·legi VERGE DE LA SALUT 

              C/ Constitució, 3 

              Sant Feliu de Llobregat                                                                       Setembre - 2009 

       

 

 

A/A dels pares i mares dels nens i nenes de 2n de PRIMÀRIA 

 

 
Benvolguts pares i mares: 

S’apropen les dates d’anar de colònies i volem fer-vos arribar la informació que creiem 

necessària per a vosaltres. 

  

 

 LLOC: Casa de colònies MASIA CAMP DE RAMIÓ (Fogars de la Selva) 

 DATA: 14, 15 i 16 d’octubre. 

 HORARI: des de les 9 h. del dimecres a les 17 h del divendres. 

 ACOMPANYANTS: Senyoretes Neus i Mª Àngels (tutores) i dos acompanyants. 

 

               

OBJECTIUS :  

 Adquirir hàbits d’higiene i d’ordre. 

 Fomentar la relació entre els nens i el saber compartir. 

 Conèixer els animals de la Vall de Ramió i observar els estels. 

 Gaudir de la natura a la tardor. 

 Conèixer els jocs dels nostres avis. 

 Gaudir d’activitats de circ: malabars, xanques... 

 

 

ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN EN AQUESTES COLÒNIES: 

 Jocs de descoberta. 

 Activitats de circ. 

 Jocs de cucanya. 

 Activitat plàstica. 

 Gimcana de’n Dragui. 

 Jocs de nit. 

 

 

IMPORTANT 

 La roba ha d’anar marcada, per evitar perdre-la. 

 Demanem se’ns comuniqui aquelles observacions que creieu necessàries uns dies 

abans de marxar (al·lèrgies, costums, pipís, medicaments,…) 

 Els alumnes no han de dur diners, llaminadures, ni objectes personals de valor. 

 Omplir el full corresponent en cas d’al·lèrgia o de prendre medicació 

 

 



 

 

 

MATERIAL NECESSARI  PER ANAR DE COLÒNIES: 

 Motxilla o bossa de viatge. 

 Llençol de sota, sac de dormir i coixinera. 

 1 pijama ( si ho creieu necessari poseu-ne 2 ). 

 Impermeable. 

 2 mudes. Cada muda ha d’anar dins d’una bossa de plàstic o de roba. A cada bossa ha 

d’haver: 

* 1 xandall o roba còmoda 

 * 1 calçotets / 1 calcetes. 

 * 1 parell de mitjons. 

 * Si ho creieu necessari podeu afegir altra peça de roba. 

 * Una peça de roba d’abric (jersei) 

 Calçat còmoda de recanvi (bambes o similar). 

 Necesser amb: gel de bany, pinta, tovallola petita, raspall de dents, pasta de dents… 

 Tovallola de bany, xancletes dutxa 

 Llanterna. 

 Cantimplora buida. 

 Gorra. 

 Mocadors de paper o roba i tovalloletes. 

 

Esperem que l’esforç de tots nosaltres (pares i mestres), serveixi per a què els vostres fills 

passin uns dies divertits i profitosos. 

               
 

 
 

 

 

 

                                                                                                    Els saluda atentament, 
 

 DIRECCIÓ I PROFESSORES 

✓NOTA: El primer dia cal portar l’esmorzar de casa, en una bossa 

lligada a la banda  de fora de la motxilla, o en una butxaca 

exterior i vestits amb el xandall de l’escola (el xandall també ha 

d’estar marcat). 


