
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLISTA DE MATERIAL 
 

PER VESTIR-SE: 
Us demanem que repartiu la 
roba en bosses, una per cada 
dia. 
- 1 xandall sencer 
- 1 jersei, forro polar o jaqueta 
- 4 samarretes 
- 2 samarreta de màniga llarga 
- 3 pantalons curts 
- 3 mudes de roba interior i 

mitjons 
- Unes bambes de recanvi 
 
PER DORMIR: 
- Sac de dormir  
- 2 pijames d’estiu. 
- Baixera per al matalàs. 
- Baixera impermeable si es fan 
pipi a la nit. 
 
PELS TALLERS:  
- Una samarreta blanca de 

màniga curta de cotó. 
         IMPORTANT!!! 
 
PER CAMINAR:  
- Bambes dures. 
- Un parell de mitjons gruixuts. 

PER RENTAR-SE: 
- Tovallola de dutxa 
- Xancles lligades 
- Un necesser amb: 
+ Pinta o raspall 

  + Sabó – gel de dutxa 
  + Xampú 
+ Raspall i pasta de dents 

- 10 mascaretes d’un us o 4 de 
roba. 
 
PEL BANY: 
- Tovallola de platja (apart de la 

que porten per dutxar-se)  
- 1 banyadors. 
 
VARIS: 
- Gorra 
- Cantimplora amb aigua  
- Impermeable o capelina per si 
plou. 
- Lot amb piles i piles de recanvi 
- Crema solar. 
- Loció contra els mosquits. 
- 3 paquets de mocadors de 

paper 
- Bossa de tela per la roba bruta 

 

Follets i Espantalls 

2021 

TOT AIXÒ HO PORTAREM EN UNA MOTXILLA GRAN 
PRIMER DIA 

En una MOTXILLA PETITA cal portar: 
- Esmorzar i dinar (millor entrepans). 
- Capelina o impermeable. 
- Cantimplora amb aigua. 
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MATÍ Viatge 
Gimkana i 

piscina 
Recollida 

TARDA 
Instal·lació i 

jocs 
Taller Viatge  

NIT 
Descoberta 

de la nit 
Vetllada  

 

 DADES IMPORTANTS 
 

 DATES: del 14 al 16 de juliol. 
 LLOC: Rectoria de la Selva (Serra de Busa) 
 EQUIP DE MONITORS/ES: Paula i Yolanda 
 HORA DE SORTIDA: 8:50h al Club. 
 HORA D’ARRIBADA: 17h30 estimada al Club.  
 TRANSPORT: Autocar 

 
 

RECORDATORIS 

 
El primer dia:  

 Haureu de lliurar a la Paula la Targeta Sanitària Original. 
 Els nens i les nenes han de portar una motxilla petita amb 

l’esmorzar i el dinar. 
 
Eviteu portar objectes poc apropiats per a unes colònies 
(llaminadures, llaunes de refrescos, aparells electrònics, diners...).  
 
Si voleu saber com ens va la tanda, no dubteu en mirar el Telegram 
de grup, allà cada dia anirem posant fotos i informació, a més des del 
campament, ens comunicarem habitualment amb l’entitat.  
 
I, sobretot, tots els nens i nenes han de portar MOLTES GANES DE 

PASSAR-S’HO D’ALLÒ MÉS BÉ!! 

HORARI BASE 
8.30h BON DIA!!! 

9h ESMORZAR 

9.45h SERVEIS 

10.30h ACTIVITAT DE MATÍ 

12h PISCINA 

13.45h DINAR 

14.45h TEMPS LLIURE 

16.30h ACTIVITAT DE TARDA I 

17.30h BERENAR 

18h ACTIVITAT DE TARDA II 

19h DUTXES 

20h SOPAR 

21h ACTIVITAT DE NIT 

21.30h BONA NIT (segurament abans) 

   Aquest horari pot variar segons el ritme del grup. 
 

 

TELEGRAM 

Escanegeu per 
entrar al grup! 

 


