
1,2 i 3 juny 

2016 

EL COLLELLEL COLLELLEL COLLELLEL COLLELL    

Colònies  
ZER Riu Corb 

 

    
SORTIDA: SORTIDA: SORTIDA: SORTIDA:     
Dimecres 1 de juny a les 
8.00 8.00 8.00 8.00 des de Belianes.  
Cal portar l’esmorzar. Cal portar l’esmorzar. Cal portar l’esmorzar. Cal portar l’esmorzar.  
    
    
TORNADA: TORNADA: TORNADA: TORNADA:     
Divendres 3 de juny a les 
5.30h aprox. 5.30h aprox. 5.30h aprox. 5.30h aprox. a Belianes.  

 

Què no han de portar? Què no han de portar? Què no han de portar? Què no han de portar?  
� Aparells electrònics: i-pod, 
mp3, mp4, mòbils, càmeres foto-
gràfiques...  
� Diners: No els fan cap falta, 
està tot pagat.  
� Llaminadures. Reviseu la 
Normativa de sortides de la ZER. 
 

Per a més informació...  
 

Si voleu conèixer la casa de colònies  
“El Collell”, podeu visitar la web:  

www.elcollell.catwww.elcollell.catwww.elcollell.catwww.elcollell.cat 
Telèfon de la casa de colònies:  

972 574 060972 574 060972 574 060972 574 060 

 

    

Esperem gaudir aprenent  

i aprendre mentre gaudim!  

� Marcar tota la roba, el 
sac i les motxilles amb nom i 
cognom.  
 
� Assegurar-se que la roba 
i el calçat són còmodes. 
  
� Revisar les motxilla dels 
seu fills/filles.  
 
� En arribar a lloc truca-
rem a les escoles per infor-
mar de l’arribada.  

Què no han 
d’oblidar els pares i 

mares?  

EL MATEIX DIA DE LA SORTIDA EL MATEIX DIA DE LA SORTIDA EL MATEIX DIA DE LA SORTIDA EL MATEIX DIA DE LA SORTIDA 
ELS PARES HAUREU DE: ELS PARES HAUREU DE: ELS PARES HAUREU DE: ELS PARES HAUREU DE:     
 
- Lliurar la targeta sanitària targeta sanitària targeta sanitària targeta sanitària 
als mestres responsables 
dels vostres fills.  
 
- Lliurar els possibles medi-medi-medi-medi-
caments caments caments caments en cas de necessi-
tat de continuar un tracta-
ment els dies de les colòni-
es amb la recepta facultati-
va corresponent.  



    
    
 

Per què hi anem?  
 
• Per afavorir el desenvolupament autò-
nom de l’infant, la relació personal i 
l’aprenentatge de la convivència entre 
els alumnes de la ZER.    

• Per potenciar el creixement com a per-
sona, la imaginació, l’adquisició 
d’habilitats, d’interès i el treball en 
equip. 

• Créixer en l’esforç i en treball per a un 
objectiu, amb constància i responsabili-
tat. 

• Créixer en tolerància davant les capaci-
tats i habilitats del companys. 

• Créixer en l’autoestima i 
l’autoconeixement. 

• Per aprofundir en el coneixement i 
pràctica de la llengua anglesa a través 
d’activitats interdisciplinars. 

• Per educar en el respecte al medi ambi-
ent. 

On anem?  
 
La casa de colònies “El CollelEl CollelEl CollelEl Collel”, és un 
fantàstic complex Lúdic Esportiu ubi-
cat a Sant Ferriol entre el Pla de 
l’Estany i la Garrotxa.  

            
Què hem de portar? Què hem de portar? Què hem de portar? Què hem de portar?     

 
 
• Sac de dormir.  
• 3 mudes ( samarreta - panta-
lons - mitjons i roba interior).  

• Necesser ( raspall de dents - 
sabó - pinta - ...).  

• Tovallola dutxa i lavabo.  
• Jaqueta o anorac 
• Pijama.  
• Llanterna.  
• cantimplora 
• Calçat còmode per caminar i 
fer activitats esportives (2) 

• Impermeable.  
• Gorra pel sol, crema solar i re-
pel·lent pels mosquits.  

• Bossa de plàstic 
per la roba bru-
ta.  

ÉS IMPORTANT QUE PREPAREU LA 
MOTXILLA AMB ELS VOSTRES FILLS.  

 

 

Què farem?Què farem?Què farem?Què farem?    
 

CÀMERA I... ACCIÓ! 
 

Ens visitarà un director de  
Hollywood! Que necessitarà ac-
tors amb molt creativitat, capa-
citat de dirigir i de treballar en 
equip. Després del càsting fa-
rem la nostra pel·lícula: comè-

dia, acció terror... 
 

També farem activitats 
d’aventura, esportives i de 
lleure: rocòdrom, làser tag, 

cars... 
  

I activitats de nit (fins les 24h). 
 

I moltes coses més! 
 

 

 

 

Tot això en anglès, 

        Of course! 


