COLÒNIES
CASTELL DE
L’ARENY
2018
Estimats pares,
Ens complau informar-vos dels propers campaments al Castell de
l'Areny que, com cada any, es faran del 28 de juny al 8 de juliol.
Abans però, serveixi aquest document per informar-vos de certs
aspectes que poden ser del vostre interès.

HORARIS
SORTIDA DE BARCELONA:
DIJOUS dia 28 de juny a les 9 del matí.
ARRIBADA A BARCELONA:
Diumenge dia 8 de juliol a les 18h.
(per als nois/es que no pugin els seus pares a buscar-los)

EQUIP RESPONSABLE
CAPS DE CAMPAMENT (Equip Coordinador): Sofía Escrivá, Miquel Montaner,
Jordi Balsells, Raimon Padrós i Ana Gutiérrez

MONITORS
Javier Guitérrez
David Bagán
Ignasi García
Víctor Vila-Sanjuán
Ana Amat
Mar Giralt
Javier De Olano

Álvaro Badimón
Alfonso Mota
Claudia Coma
Belén Carcasona
Javier Amat
Eduardo Baronet
Daniel Bagán
Abel Fàbregas

Més altres premonitors de l’escola.

PLA DIARI
08:00
08:30
08:50
09:00
10:00
12:30
14:00
15:00

BON DIA
GIMNÀSTICA
PREGÀRIA MATÍ
ESMORZAR
ESPORTS/JOCS
PISCINA
DINAR
TEMPS LLIURE

16:00
17:30
18:00
19:00
20:00
21:30
23:00
23:10

TALLERS
BERENAR
VIDA DE PATRULLA
TEMPS LLIURE
SOPAR
JOC DE NIT
PREGÀRIA NOCTURNA
BONA NIT

ASPECTES IMPORTANTS
TRUCADES PER TELÈFON: S'ha de trucar a l'escola i des d'allà es posaran
en contacte amb els responsables de les colònies. El telèfon de l'escola és el
93.417.12.00. No truqueu directament al Castell de l'Areny per tal de no
col·lapsar la línia (només en casos especials).

DIRECCIÓ D'ESTIU: Convé deixar l'adreça dels pares o familiars per si fos
necessària alguna comunicació; només si és diferent de l'habitual.

FOTOCÒPIA: Targeta de la Seguretat Social i de les últimes vacunes que li
han administrat. Adjuntar, si cal, alguna observació especial per al nen.

DIJOUS 28 de Juny: El mateix dia de la sortida cap a les colònies es fa una
excursió i els nens s'han de portar l’esmorzar, el dinar i l’aigua en una motxilla
petita; gorra, crema solar i bon calçat.

DINAR DEL DIUMENGE 8 DE JULIOL: Aquest diumenge és el dia dels pares,
per això us demanem que participeu a l’eucaristia i no marxeu abans... Pels
qui us quedeu a dinar, s'ha de trucar amb antelació per reservar taula
directament al Castell de l’Areny. (Telèfon: 938.238.229). Aquest dia només es
poden quedar a dinar al menjador de la casa de colònies els nens que han
assistit als campaments.

TORNADA DEL DIUMENGE 8 DE JULIOL:
autocar

S'ha d'avisar qui tornarà en

(no pujaran a buscar-lo els seus pares) per tal de contractar només

els autocars necessaris.
COM ARRIBAR: Per venir a Castell de l’Areny heu d’anar cap a Berga. Si
veniu del sud, un cop passat el túnel de Berga (l’únic túnel que hi ha a la
carretera al pas per aquesta població), cal que deixeu la C-16, per agafar a la
dreta la carretera C-26, que du a Vilada i Ripoll.

De seguida, passareu pel viaducte de la Baells, sobre l’embassament del
mateix nom, i continueu seguint els indicadors de Vilada – Borredà – Ripoll.
Travesseu Vilada i, molt aviat, en un doble revolt, trobeu a mà esquerra un
indicador que assenyala el camí de Castell de l’Areny. Seguiu per aquesta
carretera forestal, asfaltada i en molt bon estat. Uns 5 km i ja sou a Castell de
l’Areny.

PÀGINA WEB:

www.cejm.org

CONTACTA AMB NOSALTRES:
Correu electrònic: monitores.castell@gmail.com
Facebook: Cejm Sant Gervasi
Instagram: @castelldelareny_jm

MATERIAL A PORTAR

ORIGINAL DEL CATSALUT
Higiene personal
Una bossa amb:
Sabó
Pinta
Raspall i pasta de dents
Tovallola petita
Tovallola de dutxa
Esponja
Barra de cacau per als llavis
Repel·lent pels mosquits
Crema hidratant
Xancles de dutxa

Vestuari
11 – 12 mudes
5 – 6 pantalons curts
2 – 3 pantalons llargs (lleugers)
11 - 12 samarretes
Kleenex
Mitjons prims i gruixuts
Anorac o jersei gruixut
Botes o xiruques
Bambes
Gorra

Per a dormir
Pijama
Sac de dormir
Llençol per a sota del sac
Funda per al coixí de dormir
Aïllant per l’acampada
Per a la piscina
Tovallola de bany
Banyador
Crema solar
Sandàlies de goma cordades
Per a la muntanya
Cantimplora
Motxilla petita
Altres utensilis
Jocs de taula
Llanterna
Bossa per la roba bruta (2)
Pels tallers
Samarreta Groga de màniga curta
Cartró del rotllo de paper de vàter

TOT MARCAT AMB EL NOM I DINS LA BOSSA
Atenció:
És important que no portin llaminadures, mòbil o similars.
L’últim dia del campament és el DIA DE PARES: quedeu tots convidats a pujar
a visitar-nos a partir de les 11:00h. Us preguem que respecteu aquest dia com
l’únic per venir a veure’ns. A la tarda, els vostres fills poden tornar amb
vosaltres.
Aquest dia l’Eucaristia serà a les 12:00h.
És molt important que no marxeu abans amb el nen/a, per cloure junts el
campament.
Gràcies!!!!

Col.legi Jesús-Maria
Barcelona, Maig de 2018

