Benvolguda família,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos sobre les colònies que estem tractant
d’organitzar. És la nostra primera vegada al centre i ens fa especial il·lusió. Pretenem que
alumnat i docents de l’Institut marxem els dies 30, 31 de maig i 1 de juny de 2017 a
Planoles.https://www.xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=16,
http://www.basaroca.com/, http://www.alt-ter.org/
Volem seguir vivint experiències que ens ajudin a créixer en tots els sentits i hem pensat que
compartir tres dies amb l’alumnat, en un espai diferent, amb propostes d’activitats diferents i
convivint intensament ens ajudarà a complir aquest objectiu. Hem buscat un espai on podem
seguir construint relacions i, gaudir i aprendre de l’entorn natural que ens proporciona el Pirineu
Oriental. Realitzarem activitats que ens acostaran a la natura i a la història de la zona i
practicarem activitats esportives relacionades amb el medi natural.
Planificació de l'estada
Data

Matí

30/5

31/5

GRUP A: MULTIAVENTURA: TIR AMB ARC
/ ORIENTACIÓ / PONTS / EQUILIBRI AMB
CAIXES GRUP B: ESTUDI DEL BOSC GRUP C: ESTUDI DEL RIU GRUP D: LECTURA DEL PAISATGE

1/6

GRUP A: ESTUDI DEL RIU
GRUP B: LECTURA DEL PAISATGE GRUP
C: MULTIAVENTURA: TIR AMB ARC /
ORIENTACIÓ / PONTS / EQUILIBRI AMB
CAIXES
GRUP D: ESTUDI DEL BOSC

Tarda

Nit

GRUP A: ESTUDI DEL BOSC
GRUP B: ESTUDI DEL RIU
GRUP C: LECTURA DEL PAISATGE
GRUP D: MULTIAVENTURA: TIR AMB
ARC / ORIENTACIÓ / PONTS /
EQUILIBRI AMB CAIXES

JOC DE NIT

GRUP A: LECTURA DEL PAISATGE
GRUP B: MULTIAVENTURA: TIR AMB
ARC / ORIENTACIÓ / PONTS /
EQUILIBRI AMB CAIXES
GRUP C: ESTUDI DEL BOSC
GRUP D: ESTUDI DEL RIU

Per tal de facilitar el pagament, aquest es realitzarà en dos terminis. El preu total de les
colònies si vinguessin tots els alumnes (120) seria d’uns 135 euros, però variarà si som menys.
A més a més hem de fer el càlcul de quants diners s’han recaptat en les dues activitats dutes a
terme per tal d’abaratir-ne el preu (la darrera es realitzarà el dia 5 de maig)

L’ import total de les colònies inclou:
●

Pensió complerta durant els tres dies.

●

Desplaçament amb tren.

●

Activitats amb monitoratge.

●

Acompanyants.

El primer pagament serà de 70€, significarà la reserva de la plaça i la confirmació de
l’assistència a aquesta activitat. Cal efectuar aquest pagament abans del 30 d’abril. El segon
pagament serà a meitat de maig i us informarem abans d’aquesta data del seu import.
Podeu fer el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte bancari ES39

2100 0591 4702 0037 8364 indicant en el concepte el nom i cognoms de l’alumne.
(atenció: no és el compte corrent al que s’han ingressat fins ara les quotes de material!)
Cal que sigueu molt puntuals en aquest pagament, ja que un cop feta la reserva i la paga i
senyal a la casa de colònies no es podran fer modificacions.
És molt important que retorneu el full de pagament el més aviat possible. Més endavant farem
una reunió per donar més informació sobre les colònies i aclarir dubtes. En qualsevol cas, per a
qualsevol consulta, ja sabeu on trobar-nos.
Us recordem que les sortides de colònies NO són obligatòries. El centre romandrà obert per a
tot l’alumnat que no participi en la sortida. Això inclou també a l’alumnat que l’equip docent
decideixi que no pot participar per les raons que consideri. En aquest sentit les persones
afectades seran informades amb detall. Tot l’alumnat que no assisteixi a la sortida farà
activitat docent al centre seguint la planificació prevista pel professorat que inclou activitats
relacionades amb les que faran les persones que estaran fora.
Cordialment,
L’Equip de l’Institut Maria Espinalt.
Poblenou, 2017
……………………………………………………………………………………………………………..
Jo……………………………………………………………………..… com a responsable amb DNI ………………………………….
autoritzo a ……………………………………………………..
a assistir a la sortida i he realitzat el primer pagament.
Signat:

