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Aquest any anirem a la casa de colònies Dom Bosco, a Castellnou del
Bages, a prop de Santpedor. Es tracta d’unes instal·lacions que han
aprofitat l’antic poble de Castellnou reformant i modernitzant totes les
estructures. 
Està  situada  en  un entorn privilegiat i disposa d’un camp de futbol, 
pista  poliesportiva,  pista  de  futbol  7,  ping-pong,  zones de  bosc 
pròpies,   tres   sales   polivalents,   tres   menjadors   independents, 
habitacions  adaptades  per  persones  de  mobilitat  reduïda,  cuina 
pròpia, una sala de jocs on realitzarem la festa final d’acomiadament 
i piscina per grans, piscina per petits.
El fet que ja haguem visitat  la  casa  en  edicions anteriors  i  que  la 
disposem  només  pel  nostre  grup  fa  que  puguem  aprofitar-la  al 
màxim de les possibilitats.

Objectius bàsics que treballarem: 
  
  • El respecte, el saber conviure i compartir amb els companyes.
  • L’autonomia  personal.  Ser   capaç  d’assumir  certes  responsabilitats  sempre 
      d’acord a l’edat de l’infant.
  • Activitats basades en el treball cooperatiu, inclusiu i participatiu.
  • Treballar hàbits d’higiene personal i d’ordre.
  • Aprendre  a  gaudir  i  respectar  l’entorn  natural  així  com   les instal·lacions  o 
      equipaments que s’utilitzaran.
  • Viure un cap de setmana inoblidable ple d’aventures i emocions.

• Motxilla o bossa d’esport
• Jaqueta o anorac
• Sac de dormir o roba de llit
• Pijama
• Impermeable
• Tovallola per la dutxa
• Necesser i estris de neteja 
  personal
• Calçat esportiu
• Llanterna
• Recanvi de roba interior 
   (una per nit)

• Recanvi de roba còmoda 
   (una per nit)

• Recanvi de mitjons 
   (un parell per nit)

• Bossa per a la roba bruta
• Protector solar
• Cantimplora o bidó d’aigua
• Banyador,  tovallola  i  
  xancletes  de  bany 
   (per si utilitzem la piscina)

• Targeta sanitària
• Mascaretes quirúrgiques
    (Quatre unitats)

Les colònies

Material que cal portar (marcat amb nom i cognom)



Sortida:

Divendres 28 de maig
Hora de trobada, 16.30 h a l’escola
Hora prevista de sortida, 17.15 h
Cal  estar  a l’escola  a  les 16.30 h  per  desar les motxilles o bosses, 
lliurar la targeta sanitària i preparar-nos pel viatge.

Tornada:

Diumenge 30 de maig
Hora prevista de sortida, 16.30 h
Hora prevista d’arribada a l’escola, 18.30 h

No  administrarem   cap   tipus   de   medicació   sense   autorització 
expressa  dels   pares,  tutors  o  prescripció   facultativa.   Per   tant, 
haureu  de  notificar  si  el vostre fill/a segueix algun  tractament,  així 
com qualsevol observació important respecte a dietes, al·lèrgies...

Cada  grup  compta  amb  un  monitor  responsable  el qual  sempre  
estarà  amb  els  nens/es. 

Recordeu,  que  totes  les   despeses   de  l’activitat  estan  cobertes, 
inclòs   els    desplaçaments,  i   per   tant  no   és  necessari  que  els 
nens/es portin diners a tal efecte.

Recomanem    no   portar    objectes   de  valor   (mòbils,   arracades, 
rellotges...).

Segons  els  participants es faran grups el més homogenis possibles 
i  realitzaran  les  activitats  del   programa   que més s’adaptin al seu 
desenvolupament motriu.

Horaris de sortida i d’arribada

Normes de funcionament



Web A.E. l’Eixample: 19, 20, 21 i  22 de març  (amb targeta bancària).
www.ae-eixample.cat
Es pot fer el pagament en dos quotes.
El primer pagament en el moment de la inscripció en aquestes dates.
El cobrament de l’altre 50 % es realitzarà mitjançant un càrrec a la
mateixa targeta entre el 29 i 30 d’abril.
S’informarà a les famílies que es passarà el segon cobrament.
Documentació a aportar per totes les famílies
Fotocòpia/escaneig targeta sanitària
Fotocòpia/escaneig llibre de vacunes actualitzat o certificat mèdic
Us informem que enregistrarem imatges que traspasarem a l’AFA i
es faran servir per documentar l’activitat
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Inscripcions preus i reunions informatives

Totes les activitats programades estan subjectes a possibles canvis
a causa de les circumstàncies i limitacions indicades per les autoritats
competents arran de la lluita vers la COVID-19. Preguem estigueu
alerta a les comunicacions mitjançant els canals habituals : pàgina
web, AFA i correu electrònic. En el cas que ens veiem obligats anular 
les colònies per aquest motiu, us retornarem l’import íntegre abonat.

Reunions informatives (on-line):
Dijous 18 de març a les 18:30 h.
https://zoom.us/j/94919394858?pwd=dUhDQ1llM3NPbGhFa3hTWWhXcVVSUT09

Dijous 13 de maig a les 17:30 h.
https://zoom.us/j/93049886241?pwd=TjVDQ3VxbmJYTWt3aXFERXdRREpOZz09

Socis AFA . . . . . . .  150 € 
No socis AFA . . . . . 170 €

Preus


