
   
   Benvolguda família,

Com cada any,  ens  adrecem a vosaltres  per

informar-vos  de  les  convivències  que  hem

organitzat  per  a  l’alumnat de  6è  d’Educació

Primària.

Anirem a la casa de colònies “Artur Martorell”

de Calafell, els dies 7, 8 i 9 de juny de 2023.

El preu total del viatge, la visita al Molí Paperer

de Capellades, l’estada, les activitats al Port de

Vilanova i la Geltrú i els tallers amb monitoratge

és de 194 €, 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  dimarts 31 de maig. Si algú ho paga

en efectiu, pot fer-ho encara a la recepció de

l’escola, de dilluns a dijous de 7:30h a 17 h.

del matí fins el dimarts 31 de maig. 

  

Esperem que sigui una experiència inoblidable!

    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
     2022-2023

      

6è d’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)                        d’EP6 _____(A-B-C-D)

que participi en les convivències que organitza l’Escola
Joviat  a  la  casa  de  colònies  Artur  Martorell,  de
Calafell, els dies 7, 8 i 9 de juny de 2023.

 Sí    No  desitgem servei de pícnic (1r dia)

Pel que fa a atencions especials, prego que es tinguin

en compte  les següents:  (règim alimentari,  medicació

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

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

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

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

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

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

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

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

Manresa,  ____ de _______________ de 2023

Signatura pare / mare o tutor/a

Nota: Cal retornar aquesta butlleta d’autorització al
tutor/a com a molt tard el  31 de maig.

    En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat,
amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà
ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés,
rectificació,  oposició,  cancel·lació,  portabilitat  i  oblit  per  escrit  a  Joviat,  carrer
Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat a
https://www.joviat.com/politica-de-privacitat/ 

                 Activitats 
Dimecres, 7 de juny

8:45 Ens trobarem a l’Escola

9:00 Sortirem amb l’autocar

10:00  Visitarem el Museu Molí Paperer de Capellades

            i esmorzarem

13:00  Arribarem a la casa de colònies

14:00  Dinarem

  15:30 a 19:00 Visitarem el Port de Vilanova i la  

         Geltrú

  20:30  Soparem

  21:30 a 23:00  Joc de nit: “Barba Roja i Barba Blava”

Dijous, 8 de juny

8:00 Ens llevarem (higiene personal) i endreçarem

        les habitacions

9:00  Esmorzarem

10:00 a 13:00   Jocs i castells de sorra a la platja

  13:30  Dinarem

15:30 a 19:00 Activitats esportives a la platja 

  20:30  Soparem 

  21:30 a 23:00  Festa

Divendres, 9 de juny

 8:00  Ens llevarem (higiene personal), endreçarem

          les habitacions i farem les motxilles

 9:00  Esmorzarem

   10:00 Gimcana dels peixos 

              13:30 Dinarem, jugarem i ens  acomiadarem

   16:45 Arribarem a l’Escola

         
     L’equipatge

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

 Sac de dormir

 Llençol de sota i coixinera

 Pijama

 Necesser

 Protecció solar i gorra

 Tovallola

 Banyador

 Tovalló de roba

 Xancletes amb velcro o que quedin       

      subjectes

 Pantalons curts

 Roba i calçat de recanvi, i d’abric 

 Lot

 Jocs de taula (de format petit)

 Bossa de plàstic per a la roba bruta

Nota: Tot haurà d’estar marcat amb el

    nom i cognoms de l’alumne/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 responsabilitzem de la seva pèrdua.

- No està permès portar diners, mòbil ni

  càmera fotogràfica.
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