ESCOLA TAULA RODONA

NIVELL: 4t EP

COLÒNIES CURS 2013-14

COLÒNIES A LA CONRERIA

Nivell:

4t Educació Primària

Dies:

7, 8 i 9 de maig

Casa:

La Conreria

Població: Tiana (Maresme)
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OBJECTIUS:


Potenciar coneixements de l’entorn natural



Fomentar el desenvolupament de les relacions
interpersonals.



Treballar els àmbits de respecte, ordre i higiene,



Potenciar la creativitat del col.lectiu i de cada nen/a



Potenciar el coneixement de l’entorn geogràfic: físic, social i
cultural.

LA CASA:
La Conreria és un antic seminari remodelat que combina l’encant dels
edificis històrics amb la modernitat de les instal·lacions. La casa està
envoltada per bosc i camps de joc.
MENÚ:
DIMECRES
esmorzar

dinar

berenar

sopar

DIJOUS

DIVENDRES

Llet, cola-cau, suc,
galetes, cereals,
magdalenes i formatge.

Llet, cola-cau, suc,
galetes, cereals,
magdalenes i
formatge.

Amanida de
pasta
Pollastre al forn
amb patates xips
Fruita
Pasta dolça

Paella de carn
Peix fregit
Fruita

Macarrons
bolonyesa
Carn arrebossada

Sopa
Truita de patates
Amanida
Fruita

Puré de patata
Hamburguesa
Amanida
Iogurt

Pa amb ...

Pels nens/es celíacs, vegetarians, al·lèrgics ... es faran menús específics.
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ACTIVITATS:

DIMECRES

DIJOUS

9,30h SORTIDA DE
L’ESCOLA

DIVENDRES
Recollida

Arribada a la casa
9,00h

Esmorzar
Instal.lació

Joc de pistes

Jocs per petits grups

Rebuda nens i nenes de
P5

13,30h

Gimcana al bosc

dinar

Presentación de
l’ambientació

Activitat exterior per
grups

Comiat de l’ambientació
TORNADA A L’ESCOLA

Jocs de descoberta de
l’entorn
17,00h

Berenar

Activitat per racons
20,00h
Jocs de nit exterior

Taller/dutxes
Sopar
Vetllada

(*) S’organitzen grups de 12/13 nens i es fan tres rotacions per realitzar les
activitats
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TOT EL QUE CAL POSAR A LA BOSSA:
Dins d’una motxilla o bossa, marcada amb el nom, cognoms i curs:
 Sac de dormir dins d’una funda i col·locat a la part superior de la bossa.
 Llençol de sota. Pijama dins de la funda del sac.
 Dins d’una bossa marcada amb el títol: dijous i el NOM, una muda
completa per vestir-se el dijous (una altra bossa per divendres).
 Dins d’una bossa amb el títol: recanvi i el NOM, una muda completa per
canviar-se, si cal. Dins hi ha d’haver unes sabates de recanvi.
 Una bossa per la roba bruta. És important que el nen/a sàpiga quina és
aquesta bossa i la seva funció.
 NECESSER: gel de dutxa dins d’una ampolla petita de plàstic, no de
vidre, raspall de dents, pasta dentifrici, raspall o pinta, mocadors de
paper, colònia en una ampolla petita de plàstic i tovallola de tocador.
 Xancletes per la dutxa. Tovallola de dutxa.
 Una lot (llanterna), amb el nom (comproveu que la lot funciona).
 Gorra i crema solar (marcades amb el nom). Cangur per si plou.
MOLT IMPORTANT:
 Tot el que cada nen/a s’emporti, (des de la bossa fins els mitjons)
ha d’anar marcat amb el nom i cognom. Podeu fer servir un
esparadrap de paper i escriure al damunt.
 Feu la bossa juntament amb el vostre fill/a, perquè així es faci una
idea del que hi ha dins, sàpiga on està i tingui cura de les seves coses.
Penseu que així l’ajudeu a ser més autònom/a i conscient de les seves
pertinences.
 A l’hora de fer la motxilla aniria molt bé que el sac de dormir, el
pijama i el llençol de sota 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 trobin..
 Poden portar, si és totalment necessari, un objecte per dormir.
També ha d’anar marcat amb el nom i cognoms.
 L’esmorzar del primer dia ha d’anar fora de la motxilla, dins d’una
bossa de plàstic i marcada amb el nom i cognom.
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NO ES PODEN PORTAR:
Llaminadures, aparells de música, objectes de valor, diners i joguines,
càmeres fotogràfiques...

COMUNICACIÓ
A través de la web de l'agència i mitjançant una clau de seguretat, les famílies
podran accedir a l'àlbum de fotos que es vagin fent a les diferents sessions.
El procediment és el següent:
www.aula2.cat-----------pestanya famílies-----------”pel forat del pany”-----------introduir usuari i contrasenya
USUARI:

4441

CONTRASENYA:

6267

MEDICACIÓ

Ompliu només en el cas de necessitar una medicació els dies d’estada:

Nom i cognoms……………………………………………………………...................
Nivell .................................
Quina medicació prendrà?………………………………………..............................
Dosificació i horari ……………………………………..............................................

Els medicaments s’entregaran directament al tutor/a el dia de la sortida
amb el nom del nen/a ben visible i amb la corresponent recepta mèdica.

