
Estimats nens i nenes,

Ens plau convidar-vos al festival que tindrà lloc
aquest 22 de juliol a la Casa de Pineta.Per això,
us esperem el dia 16 per anar-nos coneixent!

Celebrem que ja fa quatre mil anys que vam crear
el primer conte de la història.
Us convidem a vosaltres i a tots els personatges
dels diferents contes que encara són aquí amb
nosaltres.

Us esperem aviat,

FESTIVAL DELS CONTES
4.000è aniversari del primer conte

Organització Mundial dels Contes.

O.M.C



AUTOCARS

PETITS (2012) → 17h
MITJANS 1 (2011) → 17h

MITJANS 2 (2010) → 17:20h
GRANS (2009) → 17:45h

SORTIDA DIA 16 DE JULIOL
ESCOLA PIA SARRIÀ

GRANS (2009) → 9:30h
MITJANS 2 (2010) → 10h

MITJANS 1 (2011) → 10:15h
PETITS (2012) → 10:15h

TORNADA DIA 30 DE JULIOL
ESCOLA PIA SARRIÀ

CONTACTE

TELÈFON
Despatx de colònies: 93 441 00 04 ext 200

Atenció en cas d'emergència durant la
tanda: 690 121 386

CORREUS ELECTRÒNICS
colonies@lleurejorditurull.cat

pineta2.colonies@leurejorditurull.cat

TELEGRAM
Anirem penjant fotografies als

grups de Telegram (informarem
per correu)

TIMBALER 0 - PINETA 2 2022



MOTXILLA GRAN
(40-50 L)

15 mudes: roba interior,
samarretes de màniga
curta i pantalons curts
Roba d'abric (jerseis,
polars)
Pantalons llargs
Banyador
Pijama (recomanem curt)
Sabater: bambes, botes
de muntanya, xancletes i
xancletes de riu.
Tovallola de dutxa i
tovallola pel riu
Impermeable (capelina)
Joc de llit (coixinera i
llençols de sota
Sac de dormir (5- 10
graus)
Carmanyola i coberts
Tovalló
Necesser complet:
raspall i pasta de dents,
sabó pel cap i pel cos,
pinta i crema solar
Gorra o barret
Xampù i loció antipolls
Antimosquits
Bossa per la roba bruta
Muda i banyador per
embrutar
Lot/Llanterna

MOTXILLA PETITA
(20 L)

Esmorzar i dinar del
primer dia
Cantimplora marcada
amb el nom
L'original de la tarjeta
sanitària (entregar a la
monitora de referència
el dia de l'autocar)
Bossa amb
medicaments amb el
nom i el grup de l'infant
(entregar abans de pujar
a l'autocar a la
responsable sanitària)
Mascaretes

2 mudes per embrutar
Banyador per embrutar
Samarreta verda

PETITS

1 muda per embrutar
Samarreta groga

MITJANS 1

1 muda per embrutar
Samarreta blanca
Pot de iogurt de vidre

MITJANS 2

1 muda per embrutar
Samarreta blava

GRANS
Al Powerpoint de
la web trobareu
més informació!


