
 

COLÒNIES 2016 a “CAN MIQUELÓ”  
Un any més us volem informar d’una  de les activitats més  
divertides  i entranyables  de l’Escola:  les colònies.   
Aquesta vegada el lloc triat és a Sant Martí de Centelles, a la casa de  
Can Miqueló.  El centre d’interès será :  “Els extraterrestres ens visiten” 
 Us citem algunes de les activitats que realitzarem  segons les edats : 
 

- Circuit sota els arbres de ponts i cordes. 
- Tir amb arc i karts a pedals. 
- Tirolina i rocòdrom. 
- Roadbook: orientació a la muntanya. 
- Cursa d’orientació amb GPS. 
- Tir amb sarbatana. 
- Els animals del bosc mediterrani. 

 
Si vols gaudir de  totes les activitats que podràs realitzar en la natura,  ja saps... no et pots perdre ......... 
les colònies!!!!!   
Quan es faran? Del 13 al 17 de juny, I el preu és de:  295 €. Aquest preu inclou el dinar del 

primer dia.  
Per reservar plaça s’han de lliurar 30 euros en concepte de reserva i el resguard adjunt  

d’autorització, abans del dia 12 de maig. La resta del pagament  s’ha de fer durant la setmana 

abans de l’estada. 
    

 
QUÈ CAL PORTAR:                            

            Esmorzar del primer dia                                                       Tovallola 
            Motxilla o bossa d'esport                                                       Necesser i estris de neteja personal 
            Sac de dormir                                                                        Llanterna 
            Calçat còmode (vambes o botes muntanya)                      Cantimplora 
            Recanvi de roba interior (una per nit)    
            Gorra 
            Recanvi de roba còmoda (una per nit)                            
            Bossa per a la roba bruta 
            Jaqueta o anorak 
            Cal portar banyador, tovallola i xancletes de bany, sense  
              oblidar el protector solar  
        
   "No oblideu algun element de guarniment personal pel sopar de l’última nit” 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
AUTORITZO EL MEU FILL-A ……………………………………………del  curs de   ………………. 
A PARTICIPAR EN LES COLÒNIES A CAN MIQUELÓ,  QUE ES FARAN DEL  13 al 17 de  JUNY DE 
2016, AMB L´ESCOLA ALOMA. 

                                                                
                                                                              ____________________________                                                                                 

Signatura i DNI 


