
FENT CAMÍ 1







Monitores 

ALETH

MARINAMARTÍ

MARC

MIREIANATALIA



La casa: Santa Eugènia d’Agullana

17707 Agullana, Girona





CAP i hospital més pròxims

CAP a La Jonquera (20 mins)

Hospital a Figueres (35 mins)



La ruta

Dia RUTA

30 BCN - COLERA 

1 COLERA - PORT DE LA SELVA

2 PORT DE LA SELVA - CADAQUÉS 

3 CADAQUÉS - ROSES

- Dificultat: moderada
- Duració: 3 dies
- Furgoneta d’intendència
- On dormirem: Càmpings i 

poliesportius de la zona. En 
tendes d’acampada







Horari a la casa

8:45 Despertar nens i nenes

9:15 Esmorzar

9:45 Serveis

10:15 Activitat matí

12:30 Bany

14:00 Dinar

15:00 Temps lliure

17:00 Activitat tarda 1

18:00 Berenar

18:30 Activitat tarda 2

20:30 Sopar

21:30 Activitat nit

23:00 Bona nit i silenci

(aproximat)



Serveis

ÀPATS
Ens cuinem nosaltres 

mateixes: grups de nois i 
noies + moni referent

FURGONETA
- Ens seguirà durant la ruta

- Per anar a comprar el menjar del 
dia a dia (només els/les monis)
- En casos d’emergència

QUOTIDIÀ I NETEJA
- Com l’any passat, el grup de nois i 

noies (amb l’ajuda dels i les monis) 
serà l’encarregat de mantenir la casa 

neta i endreçada

= + responsabilitat
i flexibilitat!



Seguiment individual dels infants

Durant la tanda:
SEGUIMENT DIARI

- per grups reduits
- amb moni referent
- seguiment més proper

Al tornar: 
RETORN A LES FAMÍLIES 

- breu resum de com ha anat
- 5 minuts previs a marxar
- amb el/la moni referent

Comunicació durant de la tanda
Correu de la tanda: fentcami1.colonies@lleurejorditurull.cat

Número de telèfon (només per emergències!): 690121386

Novetat d’aquest any: telegram enlloc de blog! /!\ Les noticies seguiran sent cada 2-3 dies

mailto:fentcami1.colonies@lleurejorditurull.cat


Què han de portar posat ?

Samarreta de màniga curta

Pantalons curts còmodes per caminar

Xiruques /!\ Còmodes i estrenades

Mitjons gruixuts

Gorra

Crema solar

Mascareta (per l’autocar)



Què han de portar per LA RUTA?
Motxilla de 40-50L

- Esmorzar i dinar del 1r dia
- Sac de dormir (15º i lleuger!)
- Aïllant o màrfega
- Cantimplora d’1,5L mínim
- Carmanyola, got i coberts 

- Necesser amb l’imprescindible 
(raspall de dents, pasta de dents, 
desodornat, gomes de cabell …)

- Repel·lent de mosquits
- Crema solar
- Lot
- 5 mascaretes

- Roba interior per 3 dies
- Mitjons alts i gruixuts
- Pantalons curts còmodes
- 1 pantaló llarg
- 3 samarretes de màniga curta (NO 

de tirants)
- Pijama
- Jersei gruixut
- Impermeable o capelina 
- Banyador
- Xancles
- Tovallola





Què han de portar per LA CASA?
Motxilla gran (per 8 dies)

- Roba interior per 8 dies
- Jersei prim i jersei gruixut
- Calçat còmode
- Tovallola de dutxa
- Samarretes per 8 dies
- Pantalons per 8 dies
- 2 pantalons llargs

- Coixinera i llençol de sota
- Tovalló
- Pijama
- Banyador
- Roba i banyador per embrutar
- Samarreta de color blanc



Què NO han de portar?

Aparells electrònics

Diners

Mòbil

Rellotge

Menjar

Pirotècnia

Substàncies prohibides 

(alcohol, tabac…)



Autocars 

Sortida: 30 de Juny a les 08:30 desde 

Escola Pia Sarrià 

El dia de la sortida s’ha de portar la 

CATsalut (original)!

Arribarem: 11 de Juliol a les 13:00 a 

Escola Pia Sarrià

Medicaments: S'han de portar en una 
bossa amb el nom del participant i la 
posologia explicada. S'haurà d'entregar, el 
dia de sortida, al responsable sanitari



Recollida de material 

Recollim material que ja no utilitzeu

● 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



Contacte

Telèfon: 93 441 00 04 ext 272 
Correu electrònic: colonies@lleurejorditurull.cat (dubtes generals: inscripcions, etc)   

fentcami1.colonies@lleurejorditurull.cat (dubtes concrets de la tanda / els joves)

Anirem penjant fotografies a…
Telegram  

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

Facebook: LleureJordiTurull
Twitter: Ll_JordiTurull

mailto:colonies.jturull@escolapia.cat
mailto:fentcami1.colonies@lleurejorditurull.cat


Precs i Preguntes!


