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LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ P3, P4 i P5 

COLÒNIES D’ESTIU 2014 

CAN PUIG, Sant Salvador de Guardiola 
 

 

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ: 30 de Maig 

Horari i Lloc: de 16 a 18h., al vestíbul de secretaria (1er pis) 

 

Cal portar: 2on pagament 100 € amb resguard de l’ingrés fet al compte de l’AMPA 

Fitxa d’inscripció i fitxa sanitària complimentades 

Autoritzacions signades 

Recepta mèdica quan sigui necessari 

Fotografia mida carnet 

Fotocòpia carnet de vacunacions 

Fotocòpia de la targeta sanitària de la S.S. i/o Mútua 
 

 
Compte de l’AMPA: “La Caixa” 2100-3007-34-2200483677 

Preu total de les colònies per nen/a: 165 euros 

No s’admetran diners en efectiu, ni talons. 

Els no socis de l’AMPA tenen l’opció d’inscriure’s igualment a les colònies, pagant l’import afegit de 

40,00€ (quota AMPA 2013-14 per família i curs, places limitades). 

En cas de cancel.lació fins una setmana abans de les colònies, es tornarà el 100% de l’import abonat. En 

el cas de cancel.lació la darrera setmana es tornarà el 50% de l’import. 

Es necessitarà un grup mínim de 12 nens per poder tirar endavant  l’activitat de colònies. 

 

HORARIS DE SORTIDA I TORNADA: 

 

Sortida:  25 de juny, Cicle infantil. Hora de trobada: 8:30h.  Sortida: 9:00h. 

Tornada:  27 de juny  17:00h. 

Lloc: Sortida i arribada al c/Casanova, davant de l’escola. 

L’autocar estarà equipat amb cinturons de seguretat i hi aniran els acompanyants - 

monitors de Can Puig. 
 

INFORMACIÓ: 

La casa de colònies “Can Puig” estarà diàriament en contacte amb les responsables de les 

colònies (AMPA).  

Excepte en cas de força major, no s’han de fer visites ni trucar per telèfon a la casa de 

colònies durant l’estada. 

Hi haurà comunicació diària per correu electrònic des de l’AMPA a tots els pares/mares (el 

primer dia el mail serà sobre les 20h). 

 

 

 

 
Per a qualsevol dubte, podeu trucar-nos:  Gemma Pérez 656 385 298, Anna Ferrer 609 27 19 01 
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MATERIAL  NECESSARI 
 

 
 Una coixinera 

 Llençol de sota 

 Sac de dormir o Llençol de dalt 

 Roba de recanvi (pantalons, samarretes, etc. ) 

 Roba d’abric (polar, jersei gruixut, jaqueta, etc. ) 

 Roba interior (calçotets o calcetes, mitjons) 

 Bossa per a la roba bruta (tipus bossa de pa o similar) 

 Pijama 

 Calçat de recanvi (sabates esportives…) 

 Xancletes (dutxa) 

 Gorra o similar 

 Necesser amb els estris d’higiene personal 

 Tovallola de bany  

 Llanterna 

 Piles de recanvi 

 Protecció solar 

 Banyador, tovallola piscina (bombolla o altres suports en cas necessari) 

 Repel·lent d’insectes 

 

1. Us recordem que heu de dur la roba i el calçat marcats amb el nom del nen/nena.  

 

2. Els nens i nenes no poden portar cap tipus de medicació a la motxilla, el dia de 

sortida la donareu al responsable de les colònies, amb el nom del nen o nena i amb la 

recepta mèdica que especifica les dosis. 
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NOM I COGNOMS.....................................................................................................................……….......…. 

Data de naixement....................................…………....................................Edat................Curs................... 

Adreça........................................................................................................CP................................................. 

Població.................................................................................... Tel, ................................................................ 

Nom de la Mare.......................................…...............…………...Mòbil.......................................................... 

Nom del Pare......................................…......…………..................Mòbil......................................................... 

E-mail ..........................................................................…………..............………………................................... 

E-mail ..........................................................................…………..............………………................................... 

 
 

En/na .......................................................................................................................................major d’edat i amb DNI  

.....................……….... autoritza el seu fill/a ................................................................................................................... 

a assistir a les colònies de “Can Puig” durant els dies del 25 al 27 de juny de 2014, que organitza l’AMPA de 

l’escola IPSE. 

 

Faig extensiva aquesta autorització a totes les activitats. També autoritzo les decisions medicoquirúrgiques 

que fos necessari adoptar en cas d’urgència, sota la direcció facultativa pertinent. 

 

Autoritzo que “Can Puig” pugui portar el meu fill/a al metge o hospital en cotxe privat. 

Autoritzo que les fotos generals de les colònies dels nens puguin sortir al butlletí o a la web de l’AMPA, així 

com a l’ús de les meves dades per l’AMPA. 

 
 

És al·lèrgic/a (aliment, medicament...) ............................................................................................................. 

 

Pateix freqüentment: restrenyiment, asma, mal d’oïda, enuresi nocturna, hemorràgia nasal, refredats, 

conjuntivitis, altres ................................................................................................................................................. 

Alguna minusvalidesa remarcable.................................................................................................................................... 

Breu descripció del caràcter............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Sap nedar?..........................Menja de tot?......................................................................................................................... 

Observacions a tenir en compte ....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

Esta prenent medicació   NO   SI  (quina i especifiqueu dosi amb recepta mèdica)................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 

Firmo la present autorització en data d’avui a ..........  de ......................................... de 2014 

 
Signatura del pare, mare o tutor 

 

 
Cal complimentar tots els camps que us sol·licitem amb lletra clara. 

Foto 

 

 


