P4 d’Educació Infantil
Tutor/a
Sílvia Fuentes
Anna Aragoncillo

Colònies / Viatge

Sortida

Arribada

Mas Banyeres
(Centelles)

24/04/2017

25/04/2017

http://einfantil-pedagogium-cos.blogspot.com

Horari d'atenció als pares

Mail

Dimecres de 16:00 a 17:00 h
Dijous de 15:00 a 16:00 h
Dilluns de 10:00 a 11:00 h
Divendres de 15:00 a 16:00 h

fuentes.silvia@pedagogium-cos.cat

Informació
El primer dia és necessari portar el xandall de l'escola.
Què cal dur:
A continuació, us detallem el llistat de coses que el
vostre fill/a haurà de portar a la seva motxilla. Us
recordem que tota roba haurà d’anar marcada amb el
nom i cognoms de l’alumne. Seria interessant que
preparéssiu la motxilla conjuntament amb ell/a.
D’aquesta manera sabrà on es troben les seves coses
dins de la motxilla.
• Sac de dormir amb el pijama i el nino per dormir
embolicat dins (No cal llençol de sota).
• Una muda de roba completa (xandall i roba interior)
per l’endemà, dins d’una bossa amb un nº1.
• Una segona muda de recanvi que tingui la mateixa
roba que l’anterior (dins d’una bossa amb un nº2).
• Bambes de recanvi.
• Bossa de neteja (necesser):
- Raspall i pasta de dents.
- Pinta.
- Tovallola petita (mida bidet).
• Una bossa per la roba bruta.
• Una llanterna (amb el nom del nen/a).
• Una gorra (amb el nom del nen/a).
Avisos importants:
• El primer dia els pares i mares haureu d'acompanyar
els nens/es a l'aula i, després, lliurar les motxilles a

aragoncillo.anna@pedagogium-cos.cat

Web
http://www.masbanyeres.cat/

l’autocar que es trobarà a la Muntanyeta. No s’han de
pujar les motxilles a la classe. El dia d'arribada les
famílies recollireu les motxilles i els infants a l'autocar.
• La motxilla ha de portar ben visible el nom i el cognom
del nen o de la nena.
• Recordeu que les motxilles les porten els vostres
fills/es, per tant, no les ompliu massa. Només poseu les
coses imprescindibles.
• Tot el que hi va dins ha d’anar marcat amb el nom i
cognom.
• Els nens/es poden portar el “nino” que els acompanya
per dormir.
• Si el vostre fill/a porta bolquers per dormir aviseu a la
mestra a nivell personal.
• Els nens/es que hagin de prendre qualsevol medicació,
(marcada amb la dosi, hora i nom), caldrà donar-la en
mà a la mestra el mateix dia de marxar quan tots els
alumnes estiguin a dalt de l’autocar.
• Un cop arribem a la casa de colònies trucarem a
l’escola.
Què farem durant la nostra estada a Mas Banyeres?
Al llarg de la nostra estada aprendrem a conviure
plegats, a relacionar-nos els uns amb els altres fora de
l’entorn escolar i sobretot a... divertir-nos!! També
farem diverses activitats; visitarem la granja i donarem
menjar als animals, farem un recorregut d’educació
ambiental i fins i tot un circuït d’aventura pels arbres del
“Bosc del Cel”!!!

Activitat / Sortida

Data

Horari

Biblioteca “Jordi Rubió
i Balaguer”

19/10/2016

Matí

Informació
Visitarem la biblioteca, coneixerem com funciona,
ens farem el carnet i agafarem un llibre en préstec.
Observacions del Tutor:
- Anirem i tornarem caminant.
- Cal portar esmorzar i aigua.
- Necessari portar el xandall de l'escola.
- La mestra posarà a cada alumne el seu collaret
identificatiu.

Web

Parc de Bombers
(Sant Boi)

Can Mas
(Torrelles de
Llobregat)

24/01/2017

15/05/2017

Matí

Tot el dia

Visitarem el Parc de Bombers, veurem els vehícles
que utilitzen, les instal•lacions i ens posarem el seu
uniforme.
Observacions del Tutor:
- Anirem i tornarem amb autocar.
- Cal portar esmorzar i aigua.
- Necessari portar el xandall de l'escola.
- La mestra posarà a cada alumne el seu collaret
identificatiu.
Aprendrem el procés d’el•laboració del pa de
manera experimental i vivencial.
Visitarem la granja de Can Mas.
Observacions del Tutor:
- Anirem i tornarem en autocar.
- Cal portar esmorzar, dinar i aigua.
- Necessari portar el xandall de l'escola.
- La mestra posarà a cada alumne el seu collaret
identificatiu.

www.canmas.cat

