PRIMÀRIA

Benvolguts pares/mares dels alumnes d’Educació Primària:
Ja se’ns acosten les Convivències i amb elles un munt de coses per preparar i
tenir en compte. Esperem que aquests fulls que avui us fem arribar serveixin per ajudar-vos.
1. Els alumnes d’EP marxem a la casa de Colònies “EL COLLELL” (situada a la comarca del
Pla de l’Estany). És una de les cases de Colònies més impressionants, per instal·lacions i
per entorn, d ’Europa: els seus més de 1000 anys d’antiguitat fan del Collell un lloc
carregat d’anècdotes i d’història (comunitat benedictina d’origen, visita dels Reis
Catòlics Ferran i Isabel, 150 anys com a col·legi, escenari de la pel·lícula “Soldados de
Salamina”...). Si voleu més informació, no dubteu en consultar www.elcollell.cat
2. Objectius de les convivències escolars:
 Afavorir el comportament social de l’alumne , en un marc aliè a l’aula i a la
família, fomentant la relació entre companys/es i entre alumnes i professors/es.
 Saber combinar activitats d’aprenentatge amb altres de lúdiques.
 Conèixer i comprendre els diferents medis naturals que el programa desenvolupa.
 Reforçar continguts d’aprenentatge treballats durant el cicle a la classe, i
complementar-los ( C. del Medi , Plàstica , Educació Física...).
 Adquirir actituds respectuoses amb el medi i vers els altres.
 Afavorir l’enriquiment personal de l’alumne , tot entrant en contacte amb altres
educadors i/o monitors.
 Desenvolupar hàbits d’autonomia personal.
3. Programa d’activitats:
CICLE INICIAL
“El bosc fantàstic”

CICLE MITJÀ
“El cas de la confraria”

CICLE SUPERIOR
“El Mag d’Oz”

La Fantasia, un personatge
màgic i molt estimat, ens
revelarà els secrets del bosc i
ens ensenyarà quins animalons i
personatges
hi
viuen.
Els
podrem observar i jugar amb
ells!

Fem de detectius i treballem en
equip per esbrinar qui ha robat
el llibre de la Confraria!
Traiem les nostres conclusions, i
el més difícil de tot: Resolem el
cas!

El Mag d’Oz ens farà viatjar amb la
Dorothy per Munchkinland fins a
arribar a la ciutat Esmeralda.
Els nens i les nenes s’endinsaran en un
món fantàstic on coneixeran els
diferents personatges de la historia de
Lyman Frank Baum.
L’emoció la tenim garantitzada!!

Decatló adaptat

Hípica

Futbol bubble

Kin ball

Karts de pedals

Camp d’aventura

Tobogan inflable

Rocòdrom

Ruta d’orientació.

Jocs de nit / Discoteca

Jocs de nit / Discoteca

Jocs de nit / Discoteca

4. Preparació del material: És molt important que els alumnes participin en la preparació
de la seva bossa de viatge, per tal que sàpiguen el que duen i de quina manera està tot
col·locat. Només així es podran organitzar després sols i amb la suficient autonomia.
Aconsellem que els alumnes que puguin prescindir durant aquests dies d’aparells
d’ortodòncia, ulleres, plantilles ..., millor que no els portin . Cal que quedi clar que
l’alumne i la família en són directament responsables , però el professor/a ha d’estar
informat, si els porten, per poder-ho controlar sempre que sigui possible.
5. Amb aquests fulls se’ls lliura l‘autorització paterna necessària per anar de colònies, la llista
del material necessari, el document d’autorització del Collell, el full d’informació sanitària
i el full d’autorització de medicaments. Vostès hauran d’omplir , signar i lliurar el full
d’autorització i el d’informació sanitàriaal tutor/a corresponent abans del dia 06 de maig.
6. Han de portar l’original de la tarja de la Seguretat Social el dia 14 de maig . Els alumnes la
lliuraran al seu tutor/a . És obligatori dur-la per assegurar l’atenció en un centre de salut si
fos necessari. La retornarem en arribar al col·legi a l’autocar, el mateix dia d’arribada.
7. Medicaments: recordem que si algun alumne ha de prendre algun medicament, aquest
s’haurà de lliurar al tutor/a corresponent , degudament marcat amb el nom de l’alumne ,
dosi i hora d’ administració els dies 13 i 14 de maig.
8. Important en cas d’administració de medicaments :
És necessari portar l’autorització escrita per poder administrar la medicació(full adjunt) i
la recepta mèdica corresponent.
Atenció: els alumnes no han de portar sota cap concepte, medicaments a les seves
bosses de viatge.
9. Seria convenient que els alumnes propensos als marejos , anessin degudament preparats
pel viatge (xiclets, pastilles, bosses...) per tal de poder tenir un bon viatge. En cas d’haver
de prendre algun medicament pel mareig per a la tornada, també caldrà lliurar-lo al
tutor/a en els dies 13 i 14 de maig.
10. Recordem que els professors/es no són responsables dels objectes personals que els
alumnes portin i que no s’hagin demanat (MP3/4, joies..). Queda totalment prohibit portar
diners i consoles portàtils de videojocs. Els alumnes no han de portar a les bosses de
viatge llaminadures ni cap tipus d’aliment.
11. També els comuniquem que no

és permès de portar telèfons mòbils.

12. El dia 15 de maig cal portar l’esmorzar en una bossa de plàstic a la ma, ja que
esmorzarem en arribar a la casa de colònies.
13. El dia 14 de maig rebran un full on se’ls informarà de l’autocar en el qual anirà el seu
fill/a, i d’altres suggeriments.

El dia de la sortida, els pares/mares dels alumnesde l’etapa o els mateixos alumnes ,
col·locaran les bosses de viatge a l’autocar corresponent. Els alumnes entraran al pati de
l’escola per fer les files.
El dia de l’arribada, com altres anys, els pares/mares dels alumnes recolliran la bossa de
viatge dels seus fills/es abans que aquests baixin de l’autocar, ja que no entraran al
col·legi.
14. L’hora de sortida del dia 15 de maig serà a les 9:00 h., i l’hora d’arribada del dia 17 de
maig està prevista a les 17:00 h. aproximadament.
15. Entenem que l’alumne durant l’estada de convivències es responsabilitza a:
 Respectar les instal·lacions a utilitzar.
 Seguir en tot moment les indicacions dels professors/es i monitors/es.
 Comportar-se amb ordre i respecte durant l’estada.
 Participar i acceptar les tasques de grup i/o individuals que se li encomanin.
 Tenir cura i endreçar les seves coses: roba, sac, sabates, necesser, llanterna...
16. Amb tota aquesta documentació, també se’ls farà arribar el full d’autoritzaciódel trasllat
en vehicle privat, en cas d’atenció mèdica, a un centre hospitalari, i del dret d’imatge de
la casa de colònies El Collell.
17. Els recordem que s’abstinguin de trucar a l’escola durant aquests dies, per tal de no
col·lapsar les línies. Les notícies se’ls faran arribar diàriament via Twitter i Instagram.
Tanmateix, els convidem a visitar la nostra web, on hi haurà recollida una mostra de fotos
de les activitats que s’estiguin realitzant.
18. Davant qualsevol necessitat o incidència (febre, malaltia, lesió...) els professors/es ens
posarem en contacte amb vostès. En cas que haguessin de recollir el seu fill/a, poden
consultar l’adreça de la casa a www.elcollell.cat .
Tot esperant gaudir d’una bona estada, els saluden afectuosament
ELS/LESPROFESSORS/ES DE PRIMÀRIA

