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Nivell:

P5

Dies:

8 i 9 de maig

Casa:

La Conreria

Població: Tiana (Maresme)
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LA CASA
La casa de colònies de la Conreria és un antic seminari remodelat, que combina
l’encant dels edificis històrics amb la modernitat de les instal·lacions. L’edifici està
envoltat per bosc i camps de joc.

EL PREU
El preu inclou:
-

Pensions completes de tots els dies, menys l’esmorzar del 1r dia.

-

Servei de monitors/es tot el dia.

-

Programació de totes les activitats i material necessari.

-

Assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

-

Transport amb autocar.

EL MENÚ
DIJOUS

DIVENDRES
Llet, cola-cao, suc, galetes, cereals,
magdalenes i formatge.

ESMORZAR
Paella de carn

Macarrons bolonyesa

Peix fregit

Carn arrebossada

Amanida

Amanida

Fruita

Gelat

DINAR

BERENAR

Pa amb xocolata i/o
formatge
Puré de patates
gratinat

SOPAR

Hamburguesa
Amanida
Iogurt

Pels nens/es celíacs, vegetarians, al·lèrgics ... es faran menús específics.
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TOT EL QUE CAL POSAR A LA BOSSA:
Dins d’una motxilla o bossa de viatge, marcada amb el nom, cognoms, curs i
grup, cal portar:















Un sac de dormir amb una funda gran i una coixinera.
Un pijama.
Un necesser amb: sabó, raspall i pasta de dents, colònia i raspall o pinta.
Una tovallola de mans.
Mocadors de paper.
Una muda de roba per canviar-se cada dia dins de bosses individuals amb:
pantalons, calces o calçotets, mitjons, samarreta interior i jersei per sobre (tot
això amb una etiqueta amb el nom).
Una bossa de plàstic o de roba per la roba bruta (també amb el nom).
Calçat esportiu de recanvi.
Una llanterna.
Gorra pel sol.
Capa de pluja o cangur.
Poden portar, els nens que ho necessiten, algun nino de peluix per dormir.
Els nens/es no han de dur llaminadures ni diners.

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-hi 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.
 L’esmorzar del primer dia ha d’anar a part de la motxilla de l’equipatge,
dins d’una bossa de plàstic i marcada amb el nom i cognom.

COMUNICACIÓ

A través de la pàgina web de l'agència i mitjançant una clau de seguretat, les famílies
podreu 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
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AUTORITZACIÓ DE MEDICACIÓ
El/la Sr./Sra. __________________________________________________________
amb DNI o NIE _________________________
com a pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a:________________________________
Curs i grup: _____________

AUTORITZA AL PERSONAL DEL CENTRE ESCOLAR PER SUBMINISTRAR
EL MEDICAMENT INDICAT DE FORMA EXCEPCIONAL I TENINT EN
COMPTE LES PRESCRIPCIONS MÈDIQUES PERTINENTS.

MEDICAMENT: ________________________________________________________
DOSI A SUBMINISTRAR: ________________________________________________
HORA D’ADMINISTRACIÓ: ______________________________________________
LLOC DE CONSERVACIÓ DEL MEDICAMENT: ______________________________

Sant Quirze del Vallès,____ de________________2014

Signatura pare/mare o tutor/a legal:
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ACTIVITATS I HORARIS
PRIMER DIA

09:30

SORTIDA
Arribada i esmorzar

SEGON DIA
Llevar-se
Recollir
Esmorzar
Joc de pistes

Instal·lació a les habitacions
Jocs en petits grups
13:30

Dinar
Presentació de l’ambientació
Joc de descoberta de l’entorn.

17:00

Berenar
Activitats per racons
Temps lliure

20:00

Sopar
Temps lliure

Dinar
Activitat exterior per grups
Comiat de l’ambientació

TORNADA

Joc de nit (exterior)
Conte de bona nit
(*) S’organitzen grups d’un màxim de 8 nens/es.

