
 

 

 

 

Benvolgudes i benvolguts,  

      

Us fem saber que ja tenim fets tots els preparatius per marxar a les colònies “Summer fun” a Mas 

Gorgoll de Palamós del 18 al 22 de juliol. Hem preparat activitats que engresquin als nens i nenes tot 

convivint en un entorn diferent al qual estan acostumats.  

 

 

DATES IMPORTANTS 

El dilluns 18 de juliol ens trobarem a les 9:00 del matí a l’escola i marxarem a les 9:15 cap a la casa de 

colònies Mas Gorgoll de Palamós. 

El divendres 22 de juliol arribarem a les 18:00 de la tarda a l’escola (parada d’autobús - Ronda 

Camprodon). 

 

      

ACTIVITATS PROGRAMADES 

Realitzarem tallers, manualitats, jocs… I activitats diverses. Algunes seran impartides en anglès i 

d’altres aquàtiques.  

D’altra banda, també farem algunes sortides:  

 · El dilluns 18 de juliol passarem la tarda a la platja de Palamós.  

. El dimarts 19 de juliol navegarem amb el Vaixell Rafael de 16:30-18:00 de la tarda.  

. El dimecres 20 de juliol passarem el matí a la platja de Palamós, a la tarda anirem a veure 

com arriba el peix a la llotja i ho completarem anant a fer un gelat.  

. El dijous 21 de juliol visitarem el Museu de la Pesca de 10:00-11:00 i farem un taller de cuina 

anomenat L’anxova, la reina de 11:00-12:15. 

.El divendres 22 de juliol anirem al parc aquàtic Aquadiver de 10:00 a 16:30 aproximadament.  

 

Les activitats dels vespres consistiran en cinema, jocs de nit, discoteca, activitats de relaxació… Les 

quals ens ajudaran a tancar la jornada.  

 

HORARIS A LA CASA DE COLÒNIES 

 Esmorzar: a les 9:00 del matí. 

Dinar: a les 13:00 -13:30 del migdia. 

Sopar: a les 20:00-20:30 del vespre.  

 



 

COM ENS COMUNICAREM? 

1. El dimecres 20 de juliol de 20:30-21:15 del vespre, els pares i mares que vulguin podran trucar 

a la casa de colònies per parlar amb les mestres. 

 

Telèfon de contacte: 972 31 95 20 

 

Sempre que convingui o en cas d’emergència, podeu trucar a la casa i ells es posaran en 

contacte amb les mestres, ja que disposen dels nostres telèfons.  

 

2. En cas de dubtes o aclariments, també podeu contactar als nostres correus electrònics: 

Laia Rovira: laiarovira@elpetitmiquel.cat  

Carla Ylla: cylla@elpetitmiquel.cat  

 

 

 

QUÈ CAL PORTAR? 

 

 

CALÇAT          ESPORTIU I/O CÒMODE 
SABATES DE RECANVI 
XANCLETES LLIGADES 
 

ROBA   MUDES DE ROBA INTERIOR (per tota la setmana) 
PIJAMA 
ROBA DE RECANVI 
JERSEI 
PARAVENT O CANGUR 
GORRA 
2 BANYADORS 
SAMARRETA DE L’ESCOLA D’ESTIU 
 

HIGIENE PERSONAL 
 

NECESSER: raspall i pasta de dents, gel de dutxa, xampú, pinta... 
TOVALLOLA DE BANY 
TOVALLOLA DE PLATJA 
CREMA SOLAR 
REPEL·LENT ANTIMOSQUITS 
MASCARETES (mínim 5) 
GEL DESINFECTANT 
 

EQUIPATGE MOTXILLA PETITA: per portar tovallola, xancletes, cantimplora i crema solar 
pels dies que fem sortides.  
SAC DE DORMIR O LLENÇOLS 
CANTIMPLORA 
LOT  
ESTOIG: amb retoladors, colors, llapis, goma, bolígraf, tisores i enganxa 
BOSSA PER LA ROBA BRUTA 

 



 

 

         

Per acabar, us demanem que els alumnes que puguin, portin parasols, ulleres d’aigua i pales de platja. 

Cadascú serà responsable del seu material.  

 

És important que portin les coses marcades amb el seu nom. No es poden portar llaunes de begudes,  

diners, aparells electrònics, ni mòbil. 

 

Agraïm la vostra col·laboració. 

 

 

 

Atentament, 

 

Laia Rovira i Carla Ylla  

Vic, 13 de maig  de 2022 


