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REUNIÓ COLÒNIES DE PRIMAVERA ‘19 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Les colònies de primavera  
2. Data i lloc de les colònies 
3. L’equip de monitors/es  
4. Horari 
5. Material que cal portar 
6. Contacte 
7. Medicaments 

 
1. LES COLÒNIES DE PRIMAVERA 
 
Les colònies de Primavera són una activitat lúdica i educativa que té com a principal 
objectiu que els nens i nenes gaudeixin del seu temps de lleure d’una manera activa i 
divertida, mentre aprenen a relacionar-se amb els companys en un entorn diferent a 
l’habitual envoltats d’una aventura amb personatges d’allò més increïbles. 
 
 
2. DATA I LLOC DE LES COLÒNIES 
 
- Lloc on es realitza l’activitat: Casa de colònies Mas Suro, a Cartellà a 7Km de 

Girona.   http://www.massuro.com/ 
- Dates: del 15 al 18 d’abril de 2019 
- Mitjà de transport: Autocar 
- Horari de sortida: Dilluns 15 d’abril a les 9:00h al Parc de la Remunta 4-5 
- Horari d’arribada: Dijous 18 d’abril a les 18:30h al mateix lloc.  
 
3. L’EQUIP DE MONITORS 
 
 

2013-15 2011-12 2009-10 2007-08 2005-06 2003-04 2001-02 

PUCES TRAPELLES BARRUFETS DOFINS ESTELS TALAIOTS LLAMPECS 

Adrià Alonso Oleguer Salvadó Paula Garcia Irene Ruiz Eloi Cohí 
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4. HORARI i PLÀNNING 
 

 Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 

Matí 
Viatge i 

instal·lació 
Excursió Gran Joc 2 Recollida 

Tarda 
Presentació 

CI 
Gran Joc 1 

Batalla final i 
preparació 

festa 

Viatge de 
tornada 

Nit 
Activitats de 

grup 

Vetllada 
conjunta 

 

Festa i 
tancament CI 

 

 
- 8:30h   Ens despertem 
- 9:00h    Esmorzem 
- 10:00h         Inici dels serveis 
- 10:45h    Inici activitat de matí 
- 13:15h     Rentem mans i dinem 
- 15:30h   Inici activitat de tarda 
- 17:00h   Berenem i continuem l’activitat 
- 19:00h   Dutxes i temps lliure 
- 20:15h   Rentem mans i sopem 
- 21:30h   Activitat de nit 
- 22:30h   Comencem a anar a dormir per grups d’edat 
 
 
5.   MATERIAL QUE CAL PORTAR: 
 
- Motxilla gran amb tota la roba 
- Motxilla petita amb esmorzar, dinar del primer dia i cantimplora 
- Sac de dormir 
- Llençol impermeable (qui ho necessiti), llençol de sota i coixinera 
- 3 mudes completes i 1 de recanvi per als més petits (qui ho necessiti) 
- 1 muda completa per embrutar (preferiblement de color clar) 
- 1 forro polar o anorac 
- 2 jerseis gruixuts 
- 1 tovallola per la dutxa 
- Xancles per la dutxa 
- 2 parells de calçats còmodes (calçat per caminar) 
- 1 cangur o capelina 
- Necesser amb: pinta, raspall de dents, pasta de dents, desodorant, xampú i gel ( els 

grups de puces, trapelles i barrufets no han de portar xampú ni gel) 
- Gorra i crema pel sol 
- Lot amb piles (llanterna) 
- Fulard del esplai (mocador de coll) 
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- 1 pijama (Puces i Trapelles 2) 
- Bossa de roba per la roba bruta. 
 
No han de portar: diners, jocs electrònics, llaminadures, mp3, mòbils, etc. 
 
IMPORTANT: Els més petits han de portar tota la roba marcada, inclòs el sac, la 
cantimplora, el fulard, necesser, etc. I cada muda en una bossa diferent. 
 
6.   CONTACTE 
 
El telèfon de contacte serà el fixe de l’esplai. La secretaria de l’entitat està oberta de 
dilluns a divendres de 16h a 19:30h, i dimecres també de 10:00 a 14:00h. 
 

 Fixe:  93 744 21 95 
 

També podeu informar-vos a través de les actualitzacions que farem a través de 
facebook, twitter i instagram. 

Facebook: facebook.com/xixell 
Twitter: @cexixell 
Instagram: cexixell 

 
 

 
7.   MEDICAMENTS 
 
Si algun infant s’ha de prendre un medicament específic durant els dies de colònies cal 
que porteu la recepta del metge amb la seva autorització i heu d’omplir el formulari de 
l’esplai destinat a aquest cas. Podeu demanar el formulari a secretaria o el podeu trobar 
al nostre web:  

www.xixell.cat/secretaria 
 

 
 

http://www.xixell.cat/secretaria
http://www.xixell.cat/secretaria

