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Benvolgudes famílies, 
Ens adrecem a vosaltres per facilitar-vos tota la informació de les colònies a Can Bajona, 
dels dies 7,8 i 9 d’abril i l’excursió de dimecres 9, al mateix lloc.   
La casa de colònies està situada a  Clariana de Cardener, al Solsonès. Sortirem dilluns 7 a 
les 9 h del matí, no hi haurà entrada relaxada. Aquest dia porteu esmorzar sense 
carmanyola, en una motxilla petita que també ens servirà per portar l’aigua en la ruta que 
farem dimarts.   
L’arribada es farà per Diagonal, el dimecres 9 a les 16:30 aproximadament. Els nens 
baixaran de l’autocar a mesura que les famílies aneu arribant, tingueu paciència doncs ho 
volem fer ordenadament. 
  
Què cal portar: 
·        Una motxilla o bossa còmode d’obrir i tancar  però no molt gran. 
·        Un sac de dormir 
·        Un pijama (2 per a qui li calgui) 
·        Dues mudes senceres, cada una dins d’una bossa de plàstic. 
·        Un calçat esportiu de recanvi 
·        Necesser:  una tovallola mitjana, raspall i pasta de dents, una pinta i xancles per la 
dutxa 
·        Una gorra. 
·        Una llanterna amb piles noves 
·        Un impermeable i una peça d’abric 
Nosaltres portarem sabó i crema solar per compartir.  
Quan arribem allà a mig matí us farem un mail per dir-vos que ja hem arribat, no cal que 
truqueu a l’escola. 
Prepareu les motxilles amb els vostres fills, per tal que puguin ser autònoms.  Recordeu-
vos de marcar-ho tot, cada any es perden moltes coses. 
Les anotacions específiques dels vostres fills s’han d’entregar per escrit a la seva mestra. 
Les diferents activitats que podrem gaudir seran; ruta per l’Obaga i petjades, 
supervivència i superació, granja i volta amb carro, pa i aliments, plantes aromàtiques i 
rocòdrom. Algunes pendents de confirmar. 
Respectarem les dietes específiques igual que a l’escola. 
  
Els estimem, no patiu! 
 
Mestres de l’escola. 

 

 

 


