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Presentació de l’equip de monis: PETITS

https://docs.google.com/file/d/1-HaZoqpbXn_hNV4LzXaXS2vKwZLHKrqq/preview


Presentació de l’equip de monis: M1

https://docs.google.com/file/d/1gL7cE2ddBhQGLkOK3ZyJG5CXsxq9xJqz/preview


Presentació de l’equip de monis: M2

https://docs.google.com/file/d/1se_V3c7dhaIDN_1efJjACZki1sYEFrIU/preview


Presentació de l’equip de monis: GRANS

https://docs.google.com/file/d/1mccFLZ0vL62LpmX0diuzUTqFEj2kytbO/preview


Presentació de l’equip de monis: ANIMACIÓ

https://docs.google.com/file/d/1zD4iqsby9Uk5MfRkkvOKbyNSw_TyA9XN/preview


Presentació de l’equip de monis: CAPS DE TANDA



Crta. de Pineta, s/n, 22350 Bielsa (Huesca)



INSTAL·LACIONS





QUI SEREM A LA CASA?
Personal 
d’administració 
i serveis

Administradors

Equip de neteja

Equip de 
manteniment

Equip de cuina

Responsable Sanitari

Caps de tanda

Animació

Mitjans 1Petits GransMitjans 2



Un dia a Pineta...
8:10 Despertar infants

8:30 Bon Dia

9:00 Esmorzar

9:30 Serveis

10:30 Activitat Matí

12:30 Riu

13:30 Prada

13:45 Dinar

14:45 Temps lliure 

16:30 Activitat Tarda 1 (1h 15m)

17:45 Berenar 

18:15 Activitat Tarda 2 (1h 15m)

19:30 Prada bagul/guitarreo

20:00 Sopar

21:00 Activitat Nit

22:30 Bona nit i Silenci

● Reunió dels 4 grups
● Objectes perduts

● Habitacions
● Lavabos
● Passadís
● Sala
● Crònica
● Exteriors
● Parar taula

22:15h/22:30h



Motxilla petita: pujarà a l’autocar
● Esmorzar i dinar del primer dia
● Cantimplora marcada amb el nom
● L’original de la targeta sanitària (entregar al 

monitor/a de referència el dia de l’autocar)
● Bossa amb els medicaments i el nom de 

l’infant (entregar abans de pujar a l’autocar 
al responsable sanitari)

● Mascareta
● Recipient individual de gel hidroacohòlic
● Documentació (full alfa, full d’inscripció i 

declaració de responsabilitat COVID-19)



Material (motxilla gran)
● Jersei prim
● Pantalons curts
● Pantalons llargs
● Samarretes per 15 dies
● Roba interior per 15 dies
● Barret o gorra
● Pijama (recomanem curt)
● Joc de llit (coixinera, 

baixera i llençol)
● Banyador
● Tovallola de dutxa i una 

pel riu
● Necesser complet (sabó, 

respall de dents…)
● Sac de dormir

● Impermeable (capelina)
● Protector solar
● Roba per embrutar (pot ser 

que no torni a casa)
● Banyador per embrutar
● Xampú i loció antipolls
● repel·lent de mosquits
● Lot
● Bossa per la roba bruta
● Calçat: bambes, botes de 

muntanya i xancletes tancades
● Aïllant
● Estoig bàsic (llapis, bolígraf i 

goma)
● Mascaretes per cada dia, gel 

hidroalcohòlic i bosseta per 
guardar les mascaretes



PETITS

QUÈ CAL PORTAR?

QUÈ NO CAL PORTAR?

● 2 samarretes blanques
● 1 muda per embrutar
● 1 caixa de cereals buida
● motxilla petita per l’excursió (no de fils!)

● Rellotge
● Mòbil
● Xuxes, patates..



MITJANS 1

● 1 caixa de cereals buida
● 1 ampolla de plàstic 1,5L
● Samarreta blanca 
● 1 muda per embrutar
● motxilla petita per l’excursió (no de fils!)

QUÈ CAL PORTAR?

QUÈ NO CAL PORTAR?
● Rellotge
● Mòbil
● Xuxes, patates..



MITJANS 2

● 1 caixa de cereals buida
● 1 samarreta de color vermell per estampar
● carmanyola i coberts per l’excursió
● 1 muda per embrutar 
● botes de muntanya de canya alta i motxilla petita per l’excursió (no de fils!)

QUÈ CAL PORTAR?

QUÈ NO CAL PORTAR?
● Rellotge
● Mòbil
● Xuxes, patates..



GRANS

● 1 samarreta blanca
● 1 caixa de cereals buida 
● 1 muda i banyador per embrutar
● botes de muntanya de canya alta i motxilla petita per 

l’excursió (no de fils!)

QUÈ CAL PORTAR?

QUÈ NO CAL PORTAR?
● Rellotge
● Mòbil
● Xuxes, patates..



Aquest és el material que recollim: 

● Sac de dormir

● Motxilles grans

● Botes de muntanya

● Xancletes de riu

● Llaterna/Lot

● Aïllant/Màrfega

● Cantimplores

● Gorres

Ens el podeu portar al despatx de Colònies:

C/Sant Antoni Abat 61-63 baixos, Barcelona // L2 Sant 

Antoni

GRÀCIES!

Recollim material per a infants en risc d’exclusió social



Contacte

Contacte
Telèfon: 93 441 00 04 ext 200 

Correu electrònic: colonies@lleurejorditurull.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


Autocars
SORTIDA

1 de juliol entre les 
9.30-11.30h a l’Escola Pia 

Sarrià (Barcelona). 

ARRIBADA
15 de juliol a les 

18:30h-20:00h a l’Escola Pia 
Sarrià (Barcelona).

Les sortides seran esglaonades. Un 
cop comencem a organitzar els 

autocars, us preguntarem i 
donarem opcions a canvi. 



SORTIDA (Sarrià) ARRIBADA (Sarrià)

9:30 Grans 18:30 Petits

10:00 M2 19:00 M1

10:30 M1 19:30 M2

11:00 Petits 20:00 Grans



PRECS I PREGUNTES



Ens veiem el dia 1 de juliol! 


