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COLÒNIES ESCOLARS
CURS 2020-2021
Els alumnes de Cicle Mitjà i 5è marxen de colònies els dies 5, 6 i 7 de maig a Villa Engracia
a L’Espluga de Francolí  I... Què suposa pels nens i nenes?

✔ Descobrir una sèrie de situacions noves i diferents que potencien la seva autonomia,
convivència, coneixement, responsabilitat i contacte amb la natura.
✔ Seran uns dies sense rutina escolar i sense televisió, envoltats d’espais i propostes
engrescadores.
✔ És un espai idoni per compartir, cantar, fer jocs i fomentar la relació mestra-alumne/a
i també la relació entre companys/es.
Per tal de facilitar el pagament, aquest es realitzarà en tres terminis. El preu total de les
colònies és aproximadament uns 150€ (aquest preu pot variar en funció dels nens/es que
vagin de colònies). Aquest import inclou:
●

Pensió complerta durant els tres dies.

●

Desplaçament amb autocar.

●

Activitats amb monitoratge.

●

Acompanyants.

El primer pagament serà de 50€, significarà la reserva de la plaça i la confirmació de

l’assistència a aquesta activitat. Les famílies que no realitzin aquest pagament durant el
termini indicat, posteriorment no podran sol·licitar una plaça per a les colònies.
Cal efectuar aquest pagament abans del 15 de febrer. Podeu fer el pagament mitjançant

transferència bancària al número de compte de La Caixa ES30 2100 0183 10 0200346419
indicant en el concepte el nom i cognoms del vostre fill/a. Per les famílies que feu la
transferència des de La Caixa, el codi d’entitat és el 0355326.

El pagament de les colònies no es podrà fraccionar. Cal que sigueu molt puntuals en

aquest pagament, ja que un cop feta la reserva i la paga i senyal a l’alberg no es podran fer
modificacions.
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.
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És molt important que retorneu el full de pagament el més aviat possible. Més
endavant es farà una reunió per donar més informació sobre les colònies i aclarir dubtes.
Equip de mestres.
Tiana, 2 de febrer de 2021

