
COLÒNIES INFANTIL I CICLE INICIAL 
Can Foix 
29, 30 i 31 de maig 
 

Benvolgudes famílies, 

S’acosta el dia d’anar de colònies i cal preparar la motxilla. 

Què cal portar? 

 2 mudes de dia: samarreta màniga curta, pantaló curt, roba interior, mitjons i 

banyador o biquini (a part del xandall de l’escola que el portaran el 1r dia posat) 

 2 mudes tarda nit: samarreta màniga llarga, pantaló llarg, roba interior i mitjons 

 1 xandall o roba còmoda de màniga llarga 

 1 muda de recanvi: samarreta, pantaló, dos peces de roba interior 

i dos parells de mitjons 

 Calçat esportiu de recanvi 

 Gorra 

 Tovallola de bany  

 Xancletes  

 Calçat lligat per mullar o escarpins 

 Samarreta d’aigua (tècnica) 

 Necesser: xampú, sabó, pinta, raspall, pasta de dents i llanterna 

 Tovallola per a la piscina 

 Crema Solar 

 Cantimplora 

 Impermeable 

 Sac de dormir 

 Pijama (guardat dins del sac de dormir) 

 2 bosses de plàstic per posar la roba bruta 

 En cas necessari, portar un peluix per a dormir. 

 Es recomana portar una polsera antimosquits de citronella que es pugui mullar. 

 TOTA LA ROBA HA D’ANAR IDENTIFICADA AMB EL NOM (incloent la roba 

interior, mitjons, xancletes, vambes...) 

 Les mudes han d’anar en bosses transparents individuals i s’ha de marcar a 

cada bossa si és una muda de dia o  de tarda, per exemple: “muda matí dia 

1”, “muda tarda dia 2”, etc. 

 Es recomana que el primer dia portin la crema solar aplicada de casa, el 

xandall de l’escola i calçat esportiu (vambes). 

 En una motxilla petita han de dur la cantimplora, l’esmorzar i la crema solar. 

NO CAL PORTAR EL DINAR DEL PRIMER DIA. 

No portar: 

 Mòbils 

 Aparells electrònics 

 Reproductors de música 

 Diners 

 Joguines 


