
Gegantons 2 

del 22 al 28 de Juliol 



La casa 
L’ESTOL 

● Barri Romaní 28,  
 Sant Martí Sarroca,   
 08731 (Barcelona) 
 
(molt a prop de Vilafranca del 
Penedès) 
 
● Instal·lacions: 
  -3 sales 
  -Piscina 
  -Camps de 
Voleibol i de  
 bàsquet Tel:938991694  

 (només en cas d’urgència) 



quotidià 
8:30- BON DIA! 16:30- Activitat 

9:00- Esmorzar 17:30- Berenar 

9:45- Serveis 18:00- Activitat 

10:15- Activitat 20:00- Sopar 

12:00- Piscina 21:45- Activitat 

13:30- Dinar 22:45- BONA NIT! 



   excursió 

Anem fins al Castell de 
Sant Martí! ● Seguim el ritme 

que els nens i 
nenes marquin 

 
● grup UNIT SEMPRE! 

 
● Cap tapat amb 

gorra o foulard 
 
● Crema solar posada 

 
● Roba i calçat 

adequat 
 
● cantimplora 

d’aigua ben plena 
(Els monitors/es 
ho comprovem abans 
de sortir) 
 

Passejada de 45 min/ 1 hora 



ASSISTÈNCIA MÈDICA 
En cas d’assistència mèdica: 

Cap de Sant Martí Sarroca (està a menys de 10          

minuts). Està informat de la nostra estada.     

 

Hospital general de Vilafranca del Penedès (està a uns  
20 minuts, a uns 10km) 

SEMPRE us mantindrem informats/es si passés algún problema 
(llevat que sigui molt lleu) 

*Disposem de cotxe permanent a la casa tots els dies. 



què han de portar? 
 

PRIMER DIA: 

● Comunicar al RESPONSABLE DE SANITAT → pors, 

medicamements, al·lèrgies i coses importants a saber dels 

nens i nenes. 

● Medicaments (en cas que fossin necessàris) 

● Targeta sanitària (Original) 

NO PORTAR: aparells electrònics, diners… 

Recomanem fer el tractament de polls als nens i nenes abans de marxar 

 

IMPORTANT A PORTAR: 

● Crema solar 
 
●  Xampú 

antipolls 
 
● Motxilla 

petita 
excursió 



QUE CAL PORTAR? (TIMBALER 0) 

-   Xampú pels polls 



       l’anada                  i             la tornada 
Haurem d’estar el dia 22 de juliol: 

 

Barcelona:  a les 10:00 des de 

Ronda Sant Pau 80, Barcelona 

 

Sitges:  a les 11:00 des de Can 

Robert, Sitges 

 

Els pares i mares venen a buscar al 

seu fill o filla. 

 

● Lloc: Casa de colònies, l’Estol 

● Dia: 28 de juliol 

● Hora: 16:00h 

 

BERENAREM TOTS/ES JUNTS/ES I ELS 

VOSTRES FILLS/ES US FARÀN UNA 

SORPRESA!! 

 

Si esteu interessats/des 
en pujar a Sitges, 

apunteu-vos al següent 
formulari.  

https://forms.gle/xkgzdiQSKvWKoSeP7


Sortida Barcelona (10h) 
Ronda Sant Pau 80 (https://goo.gl/maps/gdczCYhtSxsR4Cfz5) 

Transport públic: Metro L2, parada Sant Antoni 

 

https://goo.gl/maps/gdczCYhtSxsR4Cfz5
https://goo.gl/maps/gdczCYhtSxsR4Cfz5


Sortida Sitges (11h) 
Can Robert (https://goo.gl/maps/Kxj8P4fVWkzqSMQbA) 

Si esteu interessats/des 
en pujar a Sitges, 

apunteu-vos al següent 
formulari.  

https://goo.gl/maps/Kxj8P4fVWkzqSMQbA
https://forms.gle/xkgzdiQSKvWKoSeP7


RECORDEU... 
Contacte 

Telèfon: 93 441 00 04 ext 200 o 272 (atenció 24h durant les tandes) 

Correu electrònic: colonies.jturull@escolapia.cat 

 

 

Anirem penjant fotografies a… 
colonies.lleurejorditurull.cat 

 

 

 

I també anirem informant per les nostres xarxes socials… 
Instagram: @ll_jorditurull 

Facebook: LleureJordiTurull 

Twitter: Ll_JordiTurull 

 

mailto:colonies.jturull@escolapia.cat

