
 

 

 

 
COLÒNIES ESCOLA IPSE A CAN PUIG 
 
Les colònies les farem els dies 26, 27 i 28 de juny de 2017, i com és habitual 

els monitors de Can Puig vindran a l’escola per recollir els vostres nens/es i 

des d’aquest moment, ens encarregarem de tot fins a la tornada. 

La temàtica d’aquest any serà la dels Indis, a continuació us detallem la 

informació necessària:  

Primer dia: Matí: Recollida dels nens i nenes a l’autocar i desplaçament cap  

a Can Puig, tot seguit, benvinguda i coneixement de l’entorn. 

Tarda: travessarem la mar per arribar a Amèrica i conèixer la història dels 

indis... Sortirem a la recerca del tresor del Gran Manitu. 

Nit: el gran cap dels indis ha perdut les plomes, haurem de trobar-les. 

Segon dia: Matí: joc de pistes pel bosc. 

Tarda: taller de manualitat, elaborem el nostre amulet màgic. 

Nit: danses i cançons. 

Tercer dia: Matí: gimcana de proves per aconseguir ser uns autèntics indis. 

Tarda: Comiat i tornada a l’escola. 

 

HORARI BASE: 

09.00h Esmorzar. 

10.00h Activitats matí. 

13.15h Dinar. 

14:00h Temps lliure. 

15.00h Activitats tarda. 

Berenar 

18.00h Temps lliure. 

20.00h Sopar. 

21.00h Activitats de nit. 

22.30h Bona nit. 

 

MENÚ ORIENTATIU (3 dies)  

(en cas d’al·lèrgia i/o intolerància avisar per adaptar el menú)  

PRIMER DIA  

Dinar: Macarrons amb salsa de tomàquet i formatge ratllat 

Llom a la planxa amb guarnició 

Fruita del temps 

Sopar: Sopa de Fideus 

Hamburguesa amb guarnició. 

Iogurt 



 

 

 

SEGON DIA  

Esmorzar: Cereals, magdalenes, galetes, sucs, llet i cacau. 

Dinar: Verdura (patata i mongeta). 

Botifarra de pagès amb guarnició 

Fruita del temps 

Sopar: Arròs amb salsa de tomàquet 

Pit de pollastre a la planxa amb pèsols. 

Pastisset. 

TERCER DIA  

Esmorzar: Cereals, magdalenes, galetes, sucs, llet i cacau. 

Dinar: Espaguetis amb salsa de tomàquet i formatge ratllat 

Lluç arrebossat amb patates xips 

Gelat.  

 
CAL PORTAR: 

- Autorització signada 

- Fotocòpia de la Targeta sanitària 

- En cas de medicació preparar en una bossa:  

Nom del nen/a, recepta mèdica on es descrigui la dosi, intervals a subministrar i el 

medicament. També cal avisar d’al•lèrgies i intoleràncies, tan alimentàries com d’altres 

afectacions. 

- Sac de dormir 

- Llençol de sota i coixinera 

- Pijama 

- 1 muda per cada dia (calces / calçotets, mitjons, samarretes, pantalons,...) 

- Un jersei màniga llarga (per si calgués) 

- Calçat adequat (1 de recanvi) 

- Estris de neteja personal (Tovallola, sabor de dutxa, raspall de dents, dentifrici,...) 

- gorra 

- crema solar 

- lot/llanterna (amb piles de recanvi, si s’escau) 

- mocadors 

- repel•lent de mosquits 

- Banyador, xancletes, tovallola i el necessari per poder banyar-se a la piscina. 

* És molt important que dins la motxilla no hi falti el sac de dormir, el llençol de sota i la 

coixinera. 

QUÈ NO PODEM DUR 

- llaminadures i menjar extra. 

*     US RECORDEM QUE HEU DE DUR LA ROBA MARCADA AMB EL NOM DEL 

NEN O LA NENA i QUE ELS NENS SÀPIGUEN EL QUE PORTEN I LA SEVA 

UBICACIÓ EN LA BOSSA O MOTXILA ABANS DE MARXAR DE COLÒNIES. 

 

Més informació a www.canpuig.cat  

http://www.canpuig.cat/

