COLÒNIES D’ESTIU LES ORENETES
Del 22 al 26 de JULIOL de 2019
Un estiu més, convidem als nens i nenes a marxar 5 dies de colònies.
Enguany anirem a la Casa de Colònies Can Maiol, de Sant Andreu Salou
Can Maiol és una finca rural de 2,5 hectàrees situada a Sant Andreu Salou,
un petit poble de pagès de la comarca del Gironès, apartat de tot però molt
ben comunicat per carretera amb nuclis urbans importants. I amb unes
vistes excepcionals dels Pirineus al nord, les Gavarres a l’est i el Montseny
a l’oest. http://www.canmaiol.com/
Viurem aventures amb històries fantàstiques, tot gaudint de la natura que
ens envolta, fent tallers, gimcanes, disco.... i amb moltes ganes de passar-ho
bé.
REUNIÓ INFORMATIVA:
Dijous 2 de maig, aproximadament a les 20:30h (després de la reunió del
casal), a Can Gruart.
DIES: del 22 al 26 de juliol de 2019
EDAT: de P5 d’Ed, d’infantil fins a 6è d’Ed. Primària
LLOC:

casa

de

colònies

El

Maiol

de

Sant

Andreu

Salou.

http://www.canmaiol.com/

PLACES LIMITADES: 50 (es prioritzaran els nens/es del casal)
HORARI: de 9h a 12h es faran activitats a l’aulari d’infantil.
SORTIDA: a les 12h es sortirà amb autobús.
TORNADA: cal recollir als nens/es amb cotxes particulars a la casa de
colònies entre les 4h i a les 5h de la tarda.

PREINSCRIPCIÓ: del 6 al 17 de maig a l’Ajuntament. De dilluns a
divendres de 9 a 14h i dimarts de 16h a 20h.
En el moment de la preincripció s’haurà de portar:
 Full d’inscripció i fitxa de salut (trobareu el model a la pàgina web de

l’Ajuntament)
Els nens/es no inscrits en el casal a més a més hauran de portar:
 Fotocòpia tarja magnètica sanitària o altre document acreditatiu del
dret de prestació de la sanitat pública o de l’assegurança mèdica
privada.
 Fotocòpia carnet de vacunes.
 Informe mèdic en cas d’al·lèrgies i/o intoleràncies i de necessitar
medicació en horari del Casal d’Estiu, amb les dades actualitzades.
 Carnet de família nombrosa i/o monoparental, en cas de sol·licitar una
de les bonificacions de la quota.
INSCRIPCIÓ: la primera setmana de juliol es cobrarà el 100%. En cas de
donar-se de baixa, no es retornaran els diners a menys que hi hagi una
causa justificada.
PREUS:
Pels infants que estiguin apuntats al casal del 22 al 26 de juliol (segons
l’opció del casal):
 Casal amb dinar ................... 222€
 Casal sense dinar ................. 277€
Pels infants que no van al casal .... 350€
Entrarem a les habitacions de la casa de colònies a la tarda per aquest
motiu cal portar el dinar del primer dia.
Subvenció de les colònies pels nens i nenes empadronats del 25% d’aquests
preus.
BONIFICACIÓ QUOTA COLÒNIES FAMÍLIES NOMBROSES I/O
MONOPARENTALS:
Un fill/a inscrits a les colònies ............................10%
Dos fills inscrits a les colònies .............................15%
Tres fills inscrits a les colònies .............................20%
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QUÈ CAL PORTAR A LES COLÒNIES?


















Llençol de sota, coixí i coixinera
Sac de dormir, llençols o similar
Pijama
Necesser amb estris d’higiene personal
Tovallola dutxa
Una muda per cada dia i una de recanvi. Cada muda en una
bossa de plàstic diferent
Bambes i calçat de recanvi
Protecció solar i gorra
Roba de mudar per assistir al sopar de gala
Repel·lent de mosquits
Cantimplora i motxilla petita
Lot
Roba d’abric per la nit o per si fa fred: pantaló llarg i jersei
Samarreta grossa per embrutir
Xeringues, pistoles d’aigua...
Xancletes, banyador i tovallola de piscina

COM ARRIBAR?
Segons la casa de colònies el millor camí per arribar a Sant Andreu Salou és
la carretera GIV-6742, que uneix les poblacions de Caldes de Malavella i
Cassà de la Selva.

 S’enviarà via mail qualsevol informació addicional i/o canvi.

La roba s’ha de portar marcada per evitar confusions en cas de pèrdua.
Recomanem preparar la motxilla amb els vostres fills/es perquè sàpiguen
què porten.
Els nens/es portadors de paràsits: pediculosi capil·lar, “polls”, han de
seguir el tractament indicat per eradicar-los abans del començament de les
colònies. En cas de detecció d’aquests paràsits s’avisarà a la família que els
vinguin a recollir per seguir el tractament a casa. Podran tornar quan
aquest hagi finalitzat amb èxit. Recordem que els polls marxen fàcilment
però no les llémenes i /o larves.

Per a qualsevol dubte estem a la vostra disposició
(ludoteca@vilablareix.cat)
L’equip de monitors/es
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