
            
       Benvolguda família,

Com cada any ens adrecem a vosaltres per parlar-vos de
les  convivències que l’Escola ha preparat per als nens i
nenes d’Infantil. 
Anirem a la casa de colònies  Can Puig, a Sant Salvador
de Guardiola, els dies 13 i 14 d’abril de 2023.

El preu del viatge, l’estada, els tallers i les activitats que es
realitzaran  és  de 121€. Cal  que  retorneu  la  butlleta
d’autorització al  vostre  tutor/a,  com  a  molt  tard,  el
dimecres 22 de març.  Si algú encara no ho ha abonat, pot
fer-ho en efectiu, a la recepció de l’escola del 21 al 27
de març, en l’horari establert, de 7:30h a 17:30h. 

Desitgem que el vostre fill/a s’ho passi molt bé.

Equipatge que cal portar
a la maleta 

• Sac de dormir

• Coixinera i baixera

• Pijama

• Lot

• Necesser (tovallola petita, sabó,

colònia, raspall i pasta de dents i pinta)

• Impermeable

• 1 gorra per al sol

• 1 bossa de plàstic per a la roba bruta

• Muda del 2n dia: tot a dins una bossa marcada    

• a sobre especificant muda de 2n dia (jersei, 

• xandall, mitjons i roba interior)

• Muda de recanvi: tota la muda dins una 

bossa i...marcada a sobre especificant muda de 

recanvi i  ..dins la maleta  (jersei, xandall,  mitjons i

roba  interior)

• Calçat de recanvi

Els infants cal que facin la maleta amb

vosaltres , perquè sàpiguen on està tot.
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Autorització

En/Na _________________________mare/ pare/tutor/a

de l’alumne/a ___________________________________

INSCRIVIM el nostre fill/a a les convivències que

organitza  l’Escola  Joviat  a Can Puig,  deSant  Salvador  de

Guardiola, els dies 13 i 14 d’abril de 2023.

• Amb aquesta autorització manifesto el meu acord

perquè participi en les activitats que es realitzaran

durant els dies esmentats.

• En cas d’accident, autoritzo que el metge l’atengui.

• Declaro sota la meva responsabilitat que el meu

fill/a està vacunat de tot el que està manat. Pel que

fa a les atencions especials, preguem que es

tinguin en compte les següents: règim alimentari,

medicació especial, al·lèrgies, asma...

_____________________________________________

_____________________________________________

Telèfons de contacte:

_____________________________________________

_____________________________________________

Signatura pare/mare o tutor/a.

Nota: Cal retornar la butlleta d’autorització al tutor/a.

Activitats

Dijous, 13 d’abril

8.45h Trobada a l’Escola: 

I3: davant de les columnes, al tocar el pati.

I4 i I5 on fem la sortida, a les columnes.

9.00h Sortida cap a la casa de colònies.

 Arribada a “Can Puig”.

 Esmorzarem,  ens  instal·larem  i  farem  un
reconeixement de l’entorn, les normes bàsiques
de la casa i el centre d’interès: “Els Indis”.

 Dinar i descans.

 Què farem: 

“Coneixem els indis i la seva cultura ” 

“Juguem amb tipis” (cabanes d’indis).

“Elaborem el nostre amulet màgic”.

 Berenar. 

 Sopar i Joc de nit.

 Dormir.

Divendres, 14 d’abril

 Llevar-se, higiene personal. 

 Esmorzar i fer motxilles.

 Joc/Gimcana de proves.

 Dinar.

 Jocs lliures.

 Sortida de “Can Puig”.

16.30h Arribada a l’Escola

 (Famílies, procureu ser-hi, els vostres infants estaran molt contents!)

         

Què pretenem amb les convivències?

Anar de convivències és una bona ocasió per crear

un ambient diferent dins del grup-classe en un

àmbit i marc diferents dels habituals: en ple

contacte amb la natura.

Els objectius que pretenem són:

• Fomentar la convivència entre nens i nenes d’un

mateix grup-classe i d’altres grups.

• Potenciar la capacitat d’organització i d’autonomia

personals.

• Desenvolupar en els nens i nenes una actitud

oberta de descoberta de l’entorn en el qual es

troben.

• Enriquir la capacitat d’afrontar noves situacions i

noves dificultats.

• Treballar de manera divertida: el joc, la descoberta, 

el treball, els hàbits, l’autonomia personal, la convivència i 

la participació.

NOTES IMPORTANTS

• El primer dia cal que vagin vestits amb el xandall

de l’Escola.

• Els qui pateixen enuresi nocturna caldrà que

portin bolquers.

• Han de portar l’esmorzar del primer dia en

una bossa separada de la resta de l’equipatge.

• Tot haurà d’estar marcat amb el nom i els

cognoms.

• Eviteu que portin objectes de valor (arracades,

anells, medalles, etc...).

• Recomanem que no portin bruses o camises amb botons, 

ja que són un inconvenient per la seva autonomia. 
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