
ANEM DE CONVIVÈNCIES!!!

∗Col.legi Santa Anna

∗Curs 2013-2014



∗ Gaudir d’uns dies en contacte amb la natura 
junt amb els companys/es i els/les mestres.

∗ Experimentar diferents emocions fora de l’àmbit 
familiar.

∗ Consolidar hàbits que hem anat aprenent durant 
el curs: autonomia.

Objectius



On anem?
∗ Anem a la casa de colònies LA MARINADA  (Cambrils)
   www.lamarinada.com

L’Escola de Mar - La Marinada es troba a la localitat de Cambrils (Tarragona) a un 
quilòmetre del seu centre. La seva ubicació, a tan sols 500 m de la platja, la converteix en 

un lloc immillorable per tal d’accedir al medi marí.



∗ Hi serem els dies 7 i 8 d´abril.

∗ Sortida: Al voltant  de les 9´00 h.  el dia 
7 d´abril davant Plaça Víctor Siurana

∗ Arribada: Al voltant de les 17´15 h. del 
dia  8 d´abril davant Plaça Víctor Siurana

∗ El primer dia han de portar esmorzar i 
una ampolla petita d’aigua en una bossa 
de plàstic.

Quan?



∗ Un sac de dormir.
∗ Un llençol baixer i una coixinera.
∗ 2 mudes complertes (cada muda en una 

bossa de plàstic).
∗ Calçat de recanvi (no de lona).
∗ Pijama.
∗ Necesser (pinta, raspall i pasta de dents, 

tovallola petita).
∗ Llanterna.
∗ Una jaqueta (per a la nit).
∗ Una gorra i crema protectora (el primer 

dia la portarem posada de casa).

Què cal portar?



Què farem?
∗ ELS TRESORS DE LA PLATJA: Descoberta 

de la platja i els seus elements. La sorra. 



EL NOSTRE MENÚ

∗ DILLUNS (dinar)
- Arròs a la cubana
- Hamburguesa amb 

patates
- Fruita

∗ DILLUNS (sopar)
- Sopa
- Truita de patates i 

amanida
- Iogurt

∗ DIMARTS (esmorzar)
- Arròs a la cubana
- Hamburguesa amb patates
- Fruita

∗ DIMARTS (dinar)
- Macarrons
- Pollastre al forn amb 

patates xips
- Gelat 



∗ VIATGE AL FONS DEL MAR



∗ TOCA-TOCA: Els invertebrats marins 
(característiques i comportament) 



I MÉS TARD…

• JOC DE NIT: Joc exterior amb llanternes



∗ Ens heu de portar la fotocòpia de la 
tarja sanitària de l’ICS o de la cartilla 
de la SS.

∗ També cal portar l’autorització signada

∗ Tota al.lergia o medicament que ha de 
ser pres s’ha d’indicar per escrit al 
tutor/a.

ATENCIÓ!!!



∗ És millor portar una bossa gran (si és 
possible amb rodes) i amb el nom ben 
marcat.

∗ El sac de dormir s’ha de posar plegat 
dins la bossa.

∗ Poseu el llençol baixer, la coixinera, 
el pijama i el necesser dalt de la 
bossa.

∗ TOT ha d’estar marcat, fins i tot allò 
que us penseu que no cal!

A TENIR EN COMPTE



Ens ho passarem pipa!!
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