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CRTA. DE PINETA, S/N, 22350 BIELSA (HUESCA)

Localització



Instal·lacions



Instal·lacions



Centres d'Atenció Sanitària

Atenció Primària Hospital



Caps de tanda

Animació

Petits Mitjans 1 Grans

Administradors

Equip de neteja

Equip de manteniment

Equip de Cuina

Mitjans 2

Contacte amb 
direcció i coordinació  

Qui serem a la casa?

Responsable
sanitària



Habitacions
Lavabos
Passadís
Sala
Crònica
Exteriors
Parar taula

Reunió dels 4 grups
Objectes perduts

Un dia a pineta...



Seguiment infants 

El monitor o monitora responsable d'habitació dedica un 
espai cada nit per fer seguiment i revisió emocional amb els 
infants, amb una roda de les emocions adaptada a l'edat del

grup. 
 



Motxilla petita 
(puja al autocar)

 Esmorzar i dinar del primer dia
Cantimplora, plena i amb nom
Mascareta

 Documentació  (full alfa, full 
d’inscripció) (entregar a 
coordinació o caps de tanda)

Bossa amb medicació, marcada 
amb el nom i posologia 
especificada. (entregar a la 
responsable sanitaria)

Targeta sanitària original (l'infant 
l'entrega  al monitor al pujar a 
l'autocar)

A entregar abans de
 pujar al autocar



Motxilla gran 

Jersei o dessuadora
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
Tovallola de riu
Necesser complet (sabó, respall de dents…)
Sac de dormir 
Carmanyola

 

Impermeable (capelina)
Protector solar
Una muda de roba per embrutar 

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)
Un paquet de 10 mascaretes 
Bosseta per guardar les mascaretes

(pot ser que no torni a casa)

(pot ser que no torni a casa)



Aclariments sobre material d'excursió
Botes de muntanya (de canya alta)

Mitjons aptes per caminar 

Samarreta clara i còmode

Pantons curts per caminar

Motxilla d'excursió

Carmanyola / tupper  amb coberts i got



Què no s’ha de portar? 

Aparells electrònics
(telefon mòbil, rellotges, diners, consoles...)

 

Menjar
(patates, llaminadures...)

 

Substancies prohibides
(Alcohol, tabac…) 

 



Comunicació infant-famílies durant la tanda

Comunicació via Telegram 
trobareu l'enllaç a la web de Lleure Jordi Turull

Número de telèfon
només per emergències

690121386Comunicació via postal 
A la casa repartirem postals!

Hauran de portar segells i anotada la direcció de casa

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



Un pot de vidre de iogurt buit i net
 

Una samarreta verda de cotó
 

Una curiositat sobre l’infant 
(famílies, previ a tanda al correu de pineta 1)

pineta1.colonies@lleurejorditurull.cat 

Petits



Un pot de vidre de iogurt buit i net
(la tapa del iogurt no es necessària)

 
 

Una samarreta de cotó blanca

Mitjans 1



Un pot de vidre mitjà buit i net amb tapa!
(olives, melmelada, mel...)

 
Una samarreta  vermella de cotó

 
Una fotografia de l’infant 

(famílies, previ a tanda al correu de pineta 1)
pineta1.colonies@lleurejorditurull.cat 

Mitjans 2



Una samarreta de cotó banca 
 

Un parell de mitjons de cotó blancs alts! 

Grans



SORTIDA: 1 de juliol a l'Escola Pia 
Sarrià (Barcelona) 

ARRIBADA: 15 de juliol a l'Escola Pia 
Sarrià (Barcelona) LES SORTIDES 

SERAN ESGLAONADES

CAL PORTAR LA TARGETA
SANITÀRIA ORIGINAL

Autocars



Autocars anada 1 juliol

Grans 
 
 

Mitjans 2
 
 

Mitjans 1
 
 

Petits

9:30
 
 

10:00
 
 

10:15
 
 

10:30

Escola Pia Sarrià
 
 

Escola Pia Sarrià
 
 

Escola Pia Sarrià
 
 

Escola Pia Sarrià



Autocars tornada 15 juliol

Petits
 
 

Mitjans 1
 
 

Mitjans 2
 
 

Grans 

18:00
 
 

18:20
 
 

18:40
 
 

19:00

Escola Pia Sarrià
 
 

Escola Pia Sarrià
 
 

Escola Pia Sarrià
 
 

Escola Pia Sarrià



Recollim material per a infants en
 risc d’exclusió social

Sac de dormir
Motxilles grans
Botes de muntanya
Xancletes de riu
Llaterna/Lot
Aïllant/Màrfega
Cantimplores
Gorres

Aquest és el material que recollim: 

Ens el podeu portar al despatx de Colònies:
C/Sant Antoni Abat 61-63 baixos, Barcelona // L2 Sant Antoni

GRÀCIES!



 
Telèfon: 93 441 00 04 ext 272

Correu electrònic: 
pineta1.colonies@lleurejorditurull.cat

colonies@lleurejorditurull.cat 
 
 

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

Facebook: LleureJordiTurull
Twitter: Ll_JordiTurull

 
 

Contacte



Precs i preguntes


