
 

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES ESCOLA NTRA SRA DE LURDES 

Via Augusta 73 – 08006 Barcelona    Tel. 932377475 – Fax:922184829 

 
Benvolgudes famílies de 3r i 4t, 

Ens posem de nou en contacte amb vosaltres per concretar la informació sobre les 

COLÒNIES D’ESTIU que l’AMPA organitza aquest any, que ja tenim preparades i 

a punt perquè els nostres fills i filles les puguin gaudir quan comencin les 

vacances. 

Com ja us vam anunciar, les colònies seran del 28 de juny al 4 de juliol (de 

dissabte al matí a divendres a la tarda) a Can Montcau, a la Roca del Vallès 

(Vallès Oriental), a 40 km. de Barcelona. 

Can Montcau és una antiga masia molt ben reformada com a casa de colònies, 

situada en un espai de 20 hectàrees de terreny amb boscos de pins i alzines i 

grans explanades per a jugar. Disposa de piscina pròpia vallada, camp d’esport, 

sales d’activitats i una granja escola. La casa serà d’ús exclusiu per a nosaltres i 

ens ofereix el servei de pensió completa.  

L’equip de monitors que està organitzant les colònies està format per exalumnes 

de l’escola que ja coneixen a molts dels nens i nenes i que estan familiaritzats amb  

el tarannà de Lurdes  ja que des de fa temps són monitors de les activitats 

extraescolars d’esports, del casal d’estiu i de les colònies d’estiu que 

tradicionalment organitzava l’escola. 

El preu de les colònies és de 350 € (inclou el transport en autocar, l’estada amb 

pensió complerta, la gestió del monitoratge, les assegurances i el material divers).  

La reunió per explicar-vos el funcionament de les colònies i les activitats previstes 

es farà a l’escola el dimarts 29 d’abril a les 19:00 h. 

Us avancem que per tal de formalitzar la inscripció dels vostres fills i filles a les 

colònies d’estiu, haureu de deixar a la recepció de l’escola abans del 15 de maig 

la documentació següent: 

 fitxa d’inscripció amb una fotografia de carnet. Aquesta fitxa us la 

donarem  el dia de la reunió, però també la podreu obtenir a la porteria de 

l’escola o al web de l’AMPA http://ampa.escolalurdes.cat/ 

 fotocòpia de la targeta sanitària (caldrà dur l’original a les colònies el 

mateix dia de la sortida) 

 fotocòpia del carnet de vacunació 

 comprovant del pagament de 175€  al compte de l’AMPA de La Caixa 

de Pensions:  

2100-0880-31-02-00168625  on constin el nom i cognoms del nen o nena i 

el concepte “Colònies 3r i 4t” 

http://ampa.escolalurdes.cat/


 

Nota: Haureu de fer l’ingrés del segon pagament (175€) i deixar-ne el 

comprovant a l’escola o enviar-lo al correu electrònic de la comissió 

(comissiocolonies3i4@gmail.com) abans del 10 de juny. Recordeu també de fer-

hi constar el nom i cognoms del nen o nena i el concepte “Colònies 3r i 4t”. 

 

Per a totes aquelles famílies que inscrigueu els vostres fills o filles a les colònies, 

convocarem una segona reunió el mes de juny per tal d’explicar-vos més 

detalladament el desenvolupament de l’activitat.  

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres a: 

comissiocolonies3i4@gmail.com. 

 

 

Cordialment, 

 

 

La Comissió de colònies 

 

  

 

Barcelona, 9 de abril de 2014 
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