
Benvolguda família, 
 

Com ja sabeu, els propers dies 24, 25 i 26 d’abril 
marxem de colònies a la casa “Mas Pinsach”, 
Mieres, La Garrotxa, província de Girona.  
Ens adrecem a vosaltres per acabar de concretar 
alguns aspectes organitzatius. 
 
SORTIDA    
 
Sortirem de l´escola dimecres a les 8´30 h, tan bon 
punt arribin els autocars i s´organitzin els grups 
d´alumnes. 
 
A LA SORTIDA 
 
- Cal ser molt puntual,  els nens i les nenes  han    
  d´estar a les classes a les 8´30 h en punt . 
- Després de deixar  l´alumne/a  a  l´escola  porteu la  
  seva motxilla  a  l´autocar corresponent. (cap nen o    
  nena ha d´entrar a l´escola amb motxilla). 
- El dia de la sortida s´ha de venir vestit amb el  
   xandall  de   l´escola  i   portar   l´esmorzar  en  una   
  bossa   a   la   mà   i   amb   el   nom  posat  (no  
  poseu l´esmorzar dins de la motxilla).   
- A   l´hora   de    la    sortida  i   per   tal   de   
  continuar  mantenint una bona organització us  
  demanem que no pugeu als autocars.   
 
ARRIBADA A LA CASA DE COLÒNIES 
 
- Tan bon punt arribem trucarem a l´escola.     
- Tenim previst d´arribar a “Mas Pinsach” a  
   les  10´30 h.                    
- L´escola rebrà cada dia notícies nostres. 
 
RESPECTE DELS MEDICAMENTS 
 
Si l´alumne/a s´ha de medicar durant les colònies es 
poden presentar diverses situacions. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1) L´alumne/a s´ha de medicar perquè està seguint 
un tractament de curta, llarga durada o crònic: En 
aquest cas dies abans s´ha de lliurar a secretaria el 
formulari de medicació degudament complimentat, 
juntament amb la recepta del metge i el 
medicament. 
 
2) L´alumne/a s´ha de medicar perquè està seguint 
un tractament de curta, llarga durada o crònic però 
no pot lliurar a secretaria dies abans el medicament 
(per exemple perquè només es disposi d´un sol 
flascó de medicament): En aquest cas dies abans 
s´ha de lliurar a secretaria el formulari de medicació 
degudament complimentat i la recepta del metge. El 
medicament es lliurarà el mateix dia de la sortida. 
 
3) L´alumne/a s´ha de medicar perquè s´ha posat 
malalt el mateix cap de setmana abans de les 
colònies: En aquest cas cal lliurar el medicament el 
mateix dia de la sortida, juntament amb el formulari 
de medicació i la recepta del metge. 
 
TORNADA A L´ESCOLA 
 
- Tornarem de les colònies divendres a les 17 h. 
-  Quan arribem agafeu les motxilles de l´autocar. 
-  Els mestres baixarem amb els alumnes de  
    l´autocar i  us els lliurarem de forma ordenada.   
 
DESPRÉS DE LES COLÒNIES 
 
Durant una setmana estaran disponibles a la 
secretaria del centre els objectes o peces de roba 
que els nens i nenes hagin pogut oblidar, extraviar o 
perdre.    
 
L´escola i l´equip de mestres que marxem de 
colònies agraïm per endavant la vostra 
col·laboració i desitgem gaudir d´uns bons dies de 
colònies en companyia dels vostres fills i filles. 
 



 
 


