
Benvolguda família,

Un any més, ens adrecem a vosaltres per in-
formar-vos de les convivències que hem or-
ganitzat per als alumnes d’EP4.

Anirem a la casa de colònies LA MARINADA
el 6 i 7 d’octubre.

Creiem que és una bona oportunitat per co-
nèixer-nos millor i realitzar activitats fora del
context escolar, en un ambient més esponta-
ni, combinant el joc, el treball i la descoberta.

El preu del viatge, l’estada, els tallers i les ac-
tivitats que es realitzaran és de 128€ ,  import
que la  majoria  ja  heu pagat.  Tot  i  així,  cal
que  retorneu la  butlleta  d’autorització  al
vostre tutor/a, com a molt tard, el (diven-
dres  30 de setembre).  Si algú ho paga en
efectiu,  pot  fer-ho encara a la recepció de
l’escola, de dilluns a divendres de 7:30h a
17:30h fins el divendres 30 de setembre. 
  
Desitgem que el vostre fill/a s’ho passi molt
bé.

  Atentament,

ESCOLA JOVIAT

 
    La trobareu a: www.joviat.com/portal-families/circulars/

JOVIAT Muralla

 Muralla Sant Francesc, 39
 secretariaj2@joviat.cat

  Tel. 93 875 41 78

 08241 MANRESA

   www.joviat.com

       

Convivències
22-23

     

4t Educació Primària

   

http://www.joviat.com/


  Autorització

En/Na __________________________________

(nom i cognoms del pare, mare o tutor/a)

Autoritzo al meu fill/a:
____________________________________
(nom i cognoms)

perquè participi en les convivències que organitza l’Es-
cola Joviat a la casa de colònies La Marinada de Cam-
brils els dies 6 i 7 d’octubre de 2022..

Pel que fa a atencions especials, prego que es tinguin en 

compte les següents: (règim alimentari, medicació especi-

al, al·lèrgies, asma, etc) ........................................

........................................ .................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

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

Telèfons de contacte: (1) .......................................

                                   (2) .......................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (3) .......................................

Manresa,  ____d’ _______________de 2022

Signatura pare / mare o tutor/a 

Nota: Cal retornar aquesta butlleta d’autorització
al  tutor/a,  com a  molt  tard,  el  divendres  30  de
setembre.

Activitats

           
             Dijous, 6 d’octubre

                8:45     Sortida amb autocar cap a La Marinada
    

10:00  Arribada a la casa de colònies:
allotjament, esmorzar i  descoberta de  
l’entorn.

13:30 Dinar.

15:30  Activitats de tarda.
 

 20:30  Sopar.

 21:30  Activitats de nit.

 
        Divendres, 7 d’octubre

             9:00          Esmorzar.

      10:00 Activitats de matí.       

 13:30       Dinar i comiat.

 16:45 Arribada a l’Escola.

         

    

L’equipatge

 Esmorzar del 1r dia:
     (en bossa a part, que es pugui dur penjada)

 El sac de dormir o llençols.
 Llençol de sota i coixinera. 

 Pijama.
 Necesser.
 Impermeable i anorac.
 Roba i calçat de recanvi.
 Lot.

Nota: Tot haurà d’estar marcat amb el
             nom i cognoms de nen/a

                                                    Notes importants

   El 1r dia cal que vagin vestits amb el
 ..      xandall de l’Escola .

   Eviteu que portin objectes de valor 
  (arracades, anells, medalles, etc...)
  No ens podem responsabilitzar de la
  seva pèrdua

             NO està permès portar diners, 
   màquines de fotos, mòbils
   ni aparells amb internet.
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