
19 al 31 de juliol

QUÈ PORTAR

- Banyador per embrutar
- Necesser complet
(crema solar de factor
alt, repeŀlent per a
mosquits)
- Mascaretes per 12 dies
- Gel hidroalcohòlic
- Lot + piles de recanvi
- Bossa per a roba bruta
- Impermeable / capelina
- Carmanyola / tupper +
coberts ben marcats

- Samarreta blanca llisa
- Ampolla de plàstic 1,5 L
- Pistola d’aigua senzilla
(opcional)

Motxilla gran:
- Sac de dormir
- Llençol i coixinera
- 2 pijames
- Barret o gorra
- Jersei prim
- Jersei gruixut
- Samarretes màniga
curta (12 dies)
- Roba interior (12 dies)
- Pantalons llargs
- Pantalons curts
- Banyador
- 2 tovalloles (piscina i
dutxa)
- 3 parells de mitjons
gruixuts
- Botes de muntanya
- Xancletes
- Escarpins / xancletes
tancades
- Muda per embrutar

Recomanat:
Jocs de taula,
malabars, cartes,
instruments,... 



QUÈ NO PORTAR

- Telèfon mòbil i aparells electrònics
- Rellotge
- Menjar (excepte el del primer dia)
- Tabac i altres substàncies tòxiques
- Estris per fer foc

DIA: 19 de juliol
HORA: 10:00h
LLOC: Escola Pia Sarrià

SORTIDA

ARRIBADA

PORTAR:
- Targeta CATsalut 
- Documentació original
- Medicació si s'escau
- Motxilla petita (esmorzar, dinar,
mascareta, bossa mascareta,
cantimplora ben marcada)

DIA: 31 de juliol
HORA: 18:30h
LLOC: Escola Pia Sarrià



CONTACTE

Telèfon: 93 441 00 04 ext 200
Correu electrònic: colonies@lleurejorditurull.cat

Blog: colonies.lleurejorditurull.cat 

Benvinguts i benvingudes a Euskadi 2!!!
 

Sabem que aquest any és molt especial i estem
molt emocionats i emocionades d'acompanyar-
vos en l'inici d'aquest gran viatge que és l'etapa

d'adolescents.
 

Com bé sabeu aquest any serà una mica
diferent ja que no podrem anar a Bakio, però

estem segurs i segures que la tanda no es
defineix pel lloc sinó per qui la conforma.

 
Tenim moltes ganes de passar aquestes

colònies tots plegats!
No oblideu venir ben carregats d'energia i ganes

de passar-ho genial!!!
 

Els vostres monis
 

Alejandro - Ana - Emma - Eulàlia - Guillem -
Jordi - Marta


