CAN VILALTA
3a TROBADA DE BRUIXES I
BRUIXOTS
27 de juny a l’1 de juliol 2022

COLÒNIES D’ESTIU 2022 – 3a. TROBADA DE BRUIXES I BRUIXOTS

Dades tècniques:

 Lloc:
Casa de colònies : Can Vilalta
Terme Municipal: Moià
Comarca: Moianès
Província: Girona

 Dates:
Del dilluns 27 de juny a divendres 1 de juliol de 2022

 Trobada
A les 9.30 a la Ronda Guinardó núm.49, davant de la seu del Districte de
Guinardó. Tornada a les 16.30 h. al mateix lloc

 Telèfons de contacte:

Per qualsevol consulta sobre l’estada a la casa de colònies: 93 219 53 62.
L’escola i l’AFA estaran informades en tot moment del desenvolupament de
l’estada. Demaneu per en Francesc o la Mònica.
En cas d’urgència podeu telefonar al :
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La Casa i l’entorn:
Antiga masia catalana del segle XII envoltada per camps de pastura, conreu
i bosc. Disposa d’unes instal·lacions i serveis de qualitat, adaptada a les
necessitats dels infants i amb un tracte familiar i agradable.
Can Vilalta es troba a la comarca del Moianès, a 4 quilòmetres del municipi
de Moià. Situat en un turó amb vistes a Montserrat, Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt, pla del Bages i la zona pre-pirinenca del Port del Compte.
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QUÈ CAL DUR?
Motxilla gran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

2 mascaretes reutilitzables ( pel trasllat en autocar)
Sac de dormir
Pijama
Cinc mudes:
o Calces o calçotets
o Mitjons
Dos o tres pantalons curts
Un o dos pantalons llargs (texans o xandall)
Cinc samarretes de màniga curta
Una samarreta blanca (la tenyiran)
Un jersei de màniga llarga
Impermeable o cangur
Banyador
Tovallola gran
Tovallola petita
Tovalló
Gorra amb visera
Calçat esportiu (tipus bambes)
Calçat còmode per caminar (tipus botes)
Xancletes que es subjectin bé al peu.
Necesser:
o Raspall de dents
o Pasta de dents
o Gel
o Xampú
o Esponja o manyopla
o Pinta o raspall
o Crema protectora solar
Cantimplora d’un litre.
Llanterna amb pila de recanvi
Motxilla petita amb les corretges amples.

 L’esmorzar del primer dia, ha d’anar a la motxilla petita. Farem una parada
a mig camí.
 Medicaments, Cal donar-los a l’equip d’educadors/es. Ha de dur el nom, la
dosi i l’horari en el que s’ha d’administrar.

Cal que tot estigui ben marcat i dins de la motxilla
QUÈ NO CAL DUR?
-

No cal dur diners, perquè no en faran ús. Els nois i noies tindran totes les
despeses cobertes
No cal dur aparells de música, ni jocs, ni consoles, ni mòbils...
No aconsellem que es duguin objectes de valor, es poden perdre. Si voleu
dur una càmera fotogràfica, no ens hi oposarem, però no ens en farem
responsables.
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.
8:00 h.
9:30 h.
9:45 h.

Dilluns 27 juny

Dimecres 29 juny
Dijous 30 de juny
Llevar-se

Ens trobem ala Ronda
Guinardó
Marxem
Arribem, descoberta de
la casa, els entorns.

10:00h a 12:30h

Dimarts 28 juny

Estona de joc lliure.

Divendres 1 de juliol

Esmorzar
Serveis
Decidim que volem ser
Sortim a la recerca
unes bones bruixes i
d’herbes remeieres,
bruixots
per fer pocions....

Les companyes
segueixen sense
aparèixer ...

Ens preparem pel
retorn!!
Recollim i fem la
darrera remullada

Gincana esportiva
Taller

12:30h a 13:30h
13:30h a 14:00
14:00h a 15:00h
15:00 h a 16:00 h

16.00h a 18.00h

Piscina/ Temps lliure

Dinàmica ambientació i
Piscina

Preparació convenció

Berenar
Per fi!! Hem aconseguit
fer la nostra.....
Dinàmica ambientació i
piscina

19:30h a 20:30h
20:30h a 21:30h
21:30h a 22:00h (*)
22:00h a 23:00h(*)

Piscina.

Arribada a Barcelona:
16.30h.
aproximadament
Excursió tot el dia.

Taller

18.00 a 18:30h

18:30h a 19:30h

Piscina/ Temps lliure

Rentar-se i Parar Taula ( serveis)
Dinar i Serveis
Temps Lliure
Arriben unes persones
... No ens queda més
buscant les seves
remei que ajudar-los!!!!
companyes. Ai, sinó
les troben....

Taller

Piscina

(*) Els horaris nocturns
variaran en funció de
l’edat dels infants.

Operació neteja: tots i totes a la dutxa!!!!!
Sopar
Serveis i temps lliure
Joc de nit.

Nit de jocs

Una nit màgica!!
Joc de nit.

GRAN CONVENCIÓ DE
LA TROBADA!

