
COLÒNIES 2N de PRIMÀRIA 2021 
 

 
 

Dates: 
26, 27 i 28 de maig 

 
Lloc: 

Casa de Colònies Sant Julià 
(Sant Julià de Vilatorta - Osona) 

 
Sortida: 

Dimecres 26, a les 9:10h des de l’escola 
 

Arribada: 
Divendres 28, entre les 16h i les 16:30h a l’escola 

 

 

Benvolgudes famílies: 

Com ja sabeu, ben aviat anirem de colònies a Sant Julià de Vilatorta. És una casa de colònies a les 

Guilleries, amb un entorn de natura i bosc. 

Durant l’estada, els nens i nenes faran diferents activitats relacionades amb el medi natural de 

manera lúdica. 

Un dels objectius és fomentar en els alumnes els hàbits personals d’autonomia i de convivència en 

un entorn diferent. Hi haurà estones de lleure i vetllades, procurant gaudir al màxim de l’estada. 

Aquest any, degut a la COVID-19, es respectaran els grups bombolla, amb un monitoratge fix per 

garantir les mesures higiènic-sanitàries: mascareta, desinfecció i higienització del material. 

  



COLÒNIES 2N de PRIMÀRIA 2021 
 

COSES  QUE  CAL  PORTAR: 
 

 Motxilla  petita amb l’esmorzar del primer dia i 

la cantimplora amb aigua (no ampolles). També 

ens caldrà per quan sortim d’excursió. 

 Motxilla  molt  gran: cada nen/a haurà de 

carregar la seva motxilla a l’esquena. Allà 

podran deixar les seves coses en un calaix. Cal 

que sigui gran, de 40 litres o més (no de 30 litres), perquè quan ells posen la 

roba bruta a dins de la motxilla, els hi ocupa el doble d’espai.  

 Sac de dormir (millor que no sigui gruixut). 

 Pijama (a qui li calgui, bolquers o llençol de plàstic). 

 Poden portar un nino petit per dormir (amb petonets de les mares i pares). 

 Necesser: sabó líquid, raspall i pasta de dents, pinta i una tovallola petita. 

 Tovallola de dutxa i xancletes (no cal portar xampú, fem dutxa del cos el 2n dia). 

 Calçat esportiu (el posat i un de recanvi). 

 La roba que porten posada i tres mudes complertes més (interior i exterior). Cada muda ha 

d’anar en una bossa separada, no posar per a quin dia és. Millor portar pantalons llargs i curts. 

 Peça d’abric pels jocs de nit. 

 Llanterna. 

 Gorra. 

 Protecció solar. 

 Loció anti-mosquits (opcional). 

 6 mascaretes (com a mínim) 

 

COSES  IMPORTANTS  a TENIR  EN  COMPTE: 

 

 Tota la roba i altres estris han d’anar marcats amb el nom. 

 No es poden portar: diners, joguines, cromos, objectes de valor, ni llaminadures. 

 Els nens i nenes que prenen algun medicament, l’hauran de lliurar al mestre/a el dia de la 

sortida, amb una nota signada que expliqui la seva administració i la recepta mèdica.  

NO PODEM ADMINISTRAR CAP MEDICAMENT SENSE RECEPTA MÈDICA. 

 El dia de sortida, per esmorzar a casa, seria millor que ningú prengués llet ni làctics per evitar 

marejos a l’autocar. 

IMPORTANT! 
 

CAL QUE PREPAREM LA 

MOTXILLA JUNTS, PER SABER 

QUÈ HI PORTEM I ON! 


