
STAGE TEMPORADA 2015-2016 
Colònia de Sant Pere 

11, 12 i 13 de setembre 

 

 

 

SORTIDA: Divendres 11/09 a les 17:30 al pàrquing de l’I.E.S.  

TORNADA: Diumenge 14 /09 a les 17:00 aproximadament (sortida de la colònia de Sant Pere 

amb cotxes particulars) hora aproximada d’arribada a les 18:30.  

 

Coses a tenir en compte: 

 

- Cal dur llençols o bé sac de dormir. El llençol de baix el posa la casa de colònies, però si 

qualcú el vol dur el pot dur. 

- Estris de neteja personal, sabó, raspall per les dents, etc... 

- Xancles per la dutxa i si teniu també xancles d’aigua per la platja. 

-  Tovalloles, una per la dutxa i una per la platja. 

- Banyador per si anem a la platja. 

- Es faran activitats esportives, excursions i activitats de temps lliure per les quals s’haurà 

de dur e ó 4 mudes de roba esportiva i calçat adequat per fer bàsquet, córrer o caminar. 

Poden dur unes xancles o calçat còmode per després d’entrenar. 

- 3 mudes per la resta dels dies. 

- Recomanem no dur objectes de valor ni mòbil , el club no es fa responsable de la pèrdua 

d’aquets objectes.  

- Si qualcú du mòbil cosa que no recomanem, ja que no el necessiten l’haurà d’entregar al 

responsable quant el demanin i se’ls donarà en els moments destinats per utilitzar-lo.  

- Està permès dur fruita o be qualque aliment sà, per fora hores de menjar. A les 

habitacions està prohibit menjar, però hi ha espais destinats per això. 

 

 

Plàning orientatiu per saber el que faran els nins a l’stage: 

 

Divendres: arribada a la casa de colònies i distribució de les habitacions i una activitat. 

 

Dissabte: Excursió, activitats esportives i lúdiques. 

 

Diumenge: Matí activitat, dinar convivència amb les famílies que pugin i tornada cap a Esporles. 

Tots els nins que pugin haurien de mirar amb quina família  poden tornar cap a Esporles, sinó els 

cercarem nosaltres amb qui baixar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentament, 

Àlex Coll Canals 

Director Tècnic E.B.C. 


