
Els	  dies	  2	  i	  3	  de	  maig	  els	  vostres	  fills	  marxen	  de	  colònies,	  aquí	  us	  adjuntem	  
tota	  la	  informació	  per	  resoldre	  els	  aspectes	  previs	  a	  la	  sor>da.

Hora	  i	  lloc	  de	  convocatòria	  el	  dia	  2	  de	  maig	  per	  marxar	  de	  colònies

P5	  –	  Convocatòria	  a	  l’escola	  a	  les	  9:00h	  Entrada	  per	  porta	  d'accés	  d’educació	  infan>l	  

1r	  a	  2n	  -‐	  Convocatòria	  a	  l’escola	  a	  les	  8:30h	  Entrada	  per	  porta	  d'accés	  principal	  de	  primària	  

3r,	  4t	  i	  5è	  -‐	  Convocatòria	  a	  l’escola	  a	  les	  8:30h	  Entrada	  per	  porta	  d'accés	  principal	  de	  primària

Llistat de material per a les colònies

ROBA:     

⇒ 2 mudes complertes (una la portaran posada el dia de la sortida)
⇒ Cangur o capelina
⇒ Calçat còmode per caminar
⇒ Calçat de recanvi  
⇒ Sac de dormir
⇒ Coixinera
⇒ Pijama
⇒ Tovallola de cara (mitjana)
⇒ Roba d’abric 



NECESSER: 

⇒ Pinta o Raspall
⇒ Pasta de dents i raspall de dents
⇒ Sabó
⇒ Mocadors

ALTRES:      

⇒ Bossa on duran l’esmorzar del primer dia 
⇒ Llanterna 
⇒ Gorra pel sol 
⇒ Crema solar
⇒ Bossa per a la roba bruta
⇒ En cas necessari, bolquers per dormir

• És recomanable que cada muda i els recanvis de roba interior vagin en 
bosses de plàstic tancades i indicant quina és la que s’han de posar al dia 
següent i quina és la de recanvi (en cas que en poseu una de recanvi). Cal 
marcar la roba i els objectes amb el nom del nen/a. 

• A l’hora de fer la motxilla aniria molt bé que el sac de dormir, el pijama i la 
coixinera fos l’últim que poseu a la motxilla, de manera que quan arribem a 
la casa i ens anem a instal·lar sigui el primer que trobem.



• L’esmorzar l’han de portar en una bossa a part de la motxilla per facilitar 
feina. 

NO ES PODEN DUR: 

• Llaminadures, aparells de música, objectes de valor, diners i joguines. 
(excepte els ninos per dormir dels més petits)

En qualsevol cas, els monitors no es faran responsables de la pèrdua d’aquests 
objectes de valor.

RECOMANACIONS:

Anar de colònies és una experiència molt especial pels nens i nenes. A la 
motxilla han de portar tot el necessari per estar còmodes al llarg de les 
colònies, per això és molt important que el nen o nena conegui perfectament 
què hi porta a la bossa. Per això us recomanem:
• Que el nen o nena participi en tots els passos, a l’hora de fer-se la motxilla:

- revisant la llista de les colònies
- anant a comprar el necessari
- ordenar les coses dins la motxilla.

• Classificar cada muda dins d’una bossa (marcant quina és la de recanvi en 
cas que es porti)

• Marcar tota la roba i els seus objectes personals amb el seu nom.
• Portar roba adequada per les activitats de les colònies. 

Menús

P5	  PUIG	  DE	  BALENYÀ

2/05/2013 3/05/2013
Esmorzar Dolç i salat:

Pa torrat (si es vol sucat amb 
tomàquet).
Embotit: Pernil dolç i formatge. 
Mantega i melmelada.
Cereals de xocolata, magdalenes, 
llet i sucs.

Dinar Arròs a la cubana
Salsitxes amb amanida: Enciam, 
olives i pastanaga
Préssec en almívar

Macarrons casolans
Pit de pollastre arrebossat
Gelat

Berenar Galetes tipus Maria o torradetes 
de pa
Xocolata amb llet i sense llet

Sopar Caldo Casolà
Hamburguesa de porc i vedella 
amb xips
Iogurt natural ensucrat



1r	  i	  2n	  CAN	  FONT

2/05/2013 3/05/2013
Esmorzar Pa	  amb	  mantega,	  melmelada	  i	  embo>ts

Cereals	  i	  galetes
Suc	  i	  llet

Dinar Pasta	  a	  la	  carbonara
Pollastre	  al	  forn	  amb	  xips

Fruita	  del	  temps

Arròs	  a	  la	  cubana
Escalopa	  amb	  amanida

Gelat
Berenar Pa	  amb	  xocolata
Sopar Mongeta	  verda	  amb	  patates

Hamburgueses	  amb	  patates	  fregides
Iogurt

3r,	  4t	  i	  5è	  SANTA	  MARIA	  DEL	  ROURE

2/05/2013 3/05/2013
Esmorzar Pa	  amb	  nocilla

Melmelada	  i	  mantega
Llet	  o	  suc

Dinar Arròs	  amb	  tomàquet
Mandonguilles
Fruita	  del	  temps

Macarrons
Bo>farra	  amb	  xips

Gelat
Berenar Galetes	  i	  xocolata
Sopar Sopa	  de	  pasta

Truita	  de	  patates	  i	  amanida
Iogurt	  ensucrat


