
Benvolguts pares, 
 
S’acosten les colònies d’estiu de 5è i 6è de Primària del curs 2017 i des de la 
comissió,  volíem fer-vos arribar una sèrie d’informacions que creiem us seran d’utilitat.  
 
HORARI DE SORTIDA I ARRIBADA 
 

− Sortida: dissabte, 1 de juliol a les 8.30 h del matí a l’escola per sortir puntuals a 
les 9.00 

− Tornada: diumenge, 9 de juliol a les 18:00h a l’escola. 
 
LLOC I DADES DE CONTACTE DE CAL DIABLE 
 
Lloc: Casa de colònies Cal Diable  , Camí de la Llacuna s/n- 08738 Pontons 
Tel. 609 31 22 44 -93 8987043  e-mail: jaume@caldiable.cat http://www.caldiable.cat 
 
En cas de problemes o qüestions especials serà la casa qui contactarà amb vosaltres. 
 
QUE CAL PORTAR :  

 
● esmorzar el primer dia 
● sac de dormir 
● pijama 
● màrfega (esterilla), llençol de sota i coixinera (opcionals , ja n’hi ha) 
● banyador, xancletes, tovallola de la piscina 
● tovallola de la dutxa 
● motxilla petita per fer ruta, cantimplora, llanterna amb piles de recanvi  
● bossa per la roba bruta 
● roba d’abric, jerseis  
● cangur o impermeable 
● calçat esportiu i còmode  
● pantalons curts i llargs 
● roba de recanvi  
● protector mosquits 
● gorra  
● crema solar  
● estris d’higiene personal 
● samarreta blanca per poder tenyir-la 
● tot marcat amb el nom 
 

Moltes ganes de passar-ho bé !!!!!!!!! 
Recordeu que convé que els nens sàpiguen on està col·locada cada cosa abans de 
marxar.  

 
QUÈ NO CAL PORTAR :  

 
- Telèfon  mòbil 
- Jocs electrònics 
- Objectes de valor  
 

Recordeu que ni els responsables de Cal Diable, ni la Comissió de Colònies ens fem 
responsables de la pèrdua o el trencament d’aquests aparells o de qualsevol objecte 
de valor. 
 



Qualsevol qüestió no dubteu en consultar-nos.  
 
Salutacions,  

 
 

 
Comissió de colònies de 5è i 6è 
 
Barcelona, 12 de juny de 2017 
 

 


