
REUNIÓ INFORMATIVA FAMÍLIES COLÒNIES

1. Benvinguda i presentació

2. Casa de colònies i dates

Casa de colònies: Can Mata

Dates: 27-31

3. Dinàmica colònies

● Activitat conjunta

● Vetllada

● WC I dutxes

● Existència d’un cotxe de suport

4. Primer i últim dia

● Primer dia: 9.30 a la Lola. Demanem puntualitat ja que no esperarem a la gent que arribi tard. El

primer dia es recolliran Targetes Sanitàries als que us falten.

● Últim dia: arribarem a les 18.30 aproximadament.

5. Centre d’interès

6. Grups

7. Intendència - Roger

● Presentació de l’equip d’intendència

● Menú

8. Economia

Els preus són:

● Infants únics esplai:

● Germans/es esplai:

● Infants únics fora: 170

● Germans/es fora: 160

➔ Data límit pagament complert: 13/03, farem una paradeta davant l’esplai per poder pagar. Però

millor si podeu fer-ho per transferència.

9. Warnings

➔ No es poden portar: mòbils, rellotges, iPods, MP3, ràdios i maquinetes en general, tampoc

llaminadures ni menjar!

➔ Les motxilles han de ser adequades a l’edat i mida de l’infant! El que no hi càpiga a la motxilla,

que es quedi a casa!

➔ TOTA la roba marcada amb el nom i cognoms de l’infant!
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➔ A la pàgina web de l’esplai hi ha tota la informació de les colònies, amb el llistat de material que

cal portar. Cal dur l’esmorzar i dinar del primer dia (entrepà! no volem tuppers!)

➔ Data límit per portar la FITXA d’AUTORITZACIÓ: 13/03

➔ Revisió de caps abans de les colònies: no volem polls!

➔ Si cal donar medicació a l’infant/jove cal que sigui entregada als monitors/es abans de marxar

juntament amb la recepta mèdica i les indicacions.

10. Família de contacte + comunicació amb la monitoria

Els monitors/es no estaran disponibles per respondre als telèfons en tot moment, però, evidentment, per

urgències i casos excepcionals no hi haurà cap mena de problema.

Els dies previs a les colònies cal mirar el Suro per a possibles novetats i informacions d’última hora. A

més durant les colònies penjarem informació al Suro: dissabte quan haguem arribat a la casa, dilluns

(meitat colònies) i dimecres quan estiguem a l’autocar de tornada (confirmant l’hora d’arribada).

11. Torn obert

12. Comiat
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