
I  NFORMACIÓ COLÒNIES ESCOLA PARE POVEDA 2016 
CASA VILLA ENGRÀCIA

 1. Hora sortida el dia 27 de juny a l’Escola Pare Poveda:
Aniran dos autocars Calella de 72 places cadascun. 
L’hora de sortida serà a les 9:00h. 
Punt de sortida: Davant de l’escola Pare Poveda - Av. Vallcarca 220.
Arribeu a l’escola a les 8:30h per tal de poder passar llista, guardar motxilles i pujar a l’autobús. 
En pujar a l’autobús un monitor d’Eix Estels tornarà a passar llista a mesura que els nens 
entrin.
La setmana prèvia a la sortida se us donarà una samarreta amb el logo de l’AFA que demanem
portin posada aquell dia.

2. Hora d’arribada el dia 29 de juny a l’escola 
Els nens sortiran de la casa a les 15.00 hores, per estar al voltant de les 17.00 hores en el punt 
de trobada amb els pares. 
Punt de trobada: Davant de l’escola Pare Poveda - Av. Vallcarca 220.
Us demanem que no taponeu la sortida de l’autocar per tal que els nens puguin baixar i entrar 
al pati de l’escola. I que ajudeu en la descàrrega de motxilles i les feu entrar al pati. 
D’aquesta manera els monitors podran anar cridant als pares dels nens.

3. Comunicació amb les famílies .
L’arribada a la casa es comunicarà a través de la web de l’AFA. 
En cas que els pares vulgueu informació més concreta, podeu trucar a l’AFA. 
En cas de ser necessari, la coordinadora de la casa Villa Engràcia es posarà en contacte amb 
vosaltres directament.

4. Organització de les habitacions 
La casa Villa Engràcia separa als nois de les noies a partir de 3er de primària. 
De P5 a 2n poden compartir habitació nens i nenes. En totes les habitacions hi haurà un mínim 
d'1 monitor i/o un dels familiars voluntaris acompanyants. 

5. Programació

Es faran diferents grups per poder realitzar les diferents activitats amb més comoditat. Es faran 
dos torns de dinar i també dos torns de piscina. Adjuntem proposta d’horari. 

Es tracta d’una proposta subjecta a canvis segons considerin els monitors. Potser no 
fan totes les activitats indicades i/o en fan unes altres, per exemple, en cas de pluja, etc.. 
Penseu que els grups no coincideixen amb els cursos.



Podeu veure en  el pdf adjunt de què van les activitats i quines edats fan cadascuna.

6. Piscina
Hi haurà una estona de piscina cada dia. Els monitors seguiran les indicacions posades a les 
inscripcions. Per a aquells nens que no sàpiguen nedar o que estan aprenent, ens recomanen 
que portin els manguitos de casa, s’acostumen a sentir més còmodes. Igualment la casa 
disposa de material variat de piscina.

7. Telèfons mòbils.

Es millor que no en portin. Si ho fan, en cas de pèrdua o desperfecte  ni els monitors ni els 
pares acompanyants se’n faran responsables. A més, així els nens desconnecten!
 

8. Portaran diners els nens?

La casa no ho recomana, ja hi ha de tot. En cas que en portin que no sigui més de 5€.  
Igualment, en cas de pèrdua, ni la casa ni les mares acompanyants se’n faran responsables. 

9.  Medicaments

En cas que el nen/a s’hagi de prendre un medicament, l’haureu de posar junt amb un paper 
amb les instruccions d’ús, dins una bossa de plàstic tancada i identificada. Ho haureu 
d’entregar al monitor el primer dia amb la targeta sanitària original.

10. Fotos FACEBOOK 
Es descarta aquesta opció donat que falten diverses autoritzacions.  Les fotos que puguin fer 
les mares ja es passaran a la tornada.



 

11. Què cal portar a les colònies?

Aquí teniu el llistat de què portar a les colònies. És molt recomanable que la roba vagi marcada 
amb el nom del nen/a. 

1. Esmorzar del primer dia.
2. Motxilla o bossa d’esports
3. Sac de dormir (Eix Estels proporciona la baixera i la coixinera)
4. Calçat còmode (bambes o botes de muntanya)
5. Recanvi de roba interior (una per nit)
6. Recanvi de roba còmoda (una per nit)
7. Recanvi de mitjons (un parell per nit)
8. Jaqueta.
9. Impermeable.
10. Tovallola de mans.
11. Necesser i estris d’higiene personal.
12. Llanterna i piles de recanvi.
13. Gorra i crema protectora solar.
14. Pijama
15. Banyador, tovallola de piscina, xancles (a poder ser que es cordin).
17. TARGETA SANITÀRIA ORIGINAL. .

18. I MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ! 


