
RECOLLIDA D’INSTRUMENTS GRANS 
     Guitarres i Violoncels de totes les escoles: 
     1 i 2 de juliol - 18:00 a 19:30 - Centre de Lectura de Reus (3r pis)  

SORTIDA BUS  dijous 4 de juliol 
     Reus:  Pavelló Olímpic (façana sud) a les 10.30h del matí. 
     Arribarem a la casa de colònies aproximadament a les 12.30h 

ÚLTIM DIA diumenge 14 de juliol 
- El concert de cloenda serà a les 6 de la tarda (puntualment) 

- Esperem els pares a la casa de colònies a les 5 de la tarda per 
poder visitar la casa i, posteriorment, gaudir del concert. Siusplau, 
NO vingueu abans, tenim molta feina i no us podrem fer cas. 

- Com que a la casa no hi ha prou cadires, us n’haureu de portar de 
plegables per seure durant el concert. 

NOTES 
- Heu de portar l'esmorzar i el dinar del primer dia. Recomanem 

entrepà, així evitem les carmanyoles, poden ser un viver de fongs.  

- No porteu objectes de valor ni diners: no hi haurà res per comprar. 

- No porteu ipod, mp3 ni telèfons mòbils, encara que facin fotos (es 
poden perdre i no són necessaris). Qualsevol dispositiu electrònic 
innecessari serà custodiat pels monitors; estem de colònies i no 
cal aïllar-se. L’equip de monitors ja fem fotos que compartim. 

- Si no és per una urgència, els pares no heu de venir a visitar-nos 
(ens estalviarem enyoraments) 

✦ Cal marcar tots els efectes personals amb el nom del nen/
nena (roba, bosses, faristols, etc.) 

IMPORTANT! Porteu la targeta de l’Institut 
Català de la Salut a mà, la recollirem en sortir 

 

 

LLISTAT DE MATERIAL 

XXXIII Colònies Musicals 
del 4 al 14 de juliol de 2019 

Adreça per escriure: 

Nom del nen/a 
Colònies Musicals - Masia Can Mas CD20 

Torrelles de Llobregat  
08629 BARCELONA 

Blog:  http://colmus2019.wordpress.com  

si necessiteu telefonar per una emergència,  
feu-ho al 676 755 297 (telf. extern)



PER A LA HIGIENE PERSONAL 
- Necesser 
- Sabó, xampú i esponja 
- Raspall i pasta de dents 
- Tovallola de lavabo i dutxa 
- Pinta o raspall 

PER TENIR LA ROBA NETA 

- Sabó líquid per rentar (millor si és ecològic) 
- Agulles d’estendre roba 
- Bosses per a la roba neta i roba bruta 

PER VESTIR-TE 

- Roba interior (6 mudes, com a mínim) 
- Mitjons gruixuts i fins (6 parells, com a mínim) 
- Gorra o barret per a les excursions 
- Samarretes de màniga curta o bruses (4 o 5) 
- Pantalons curts (3 o 4) 
- Cangur o capel·lina (per si plou) 
- Jersei gruixut i pantalons llargs pel fred 
- Calçat esportiu (que no sigui nou, ja que pot produir llagues) 
- Espardenyes 

PER BANYAR-TE 
- Banyador 
- Tovallola de piscina 
- Xancletes 
- Ulleres o taps (qui en necessiti) 
- Crema solar 

És molt interessant que feu la bossa conjuntament amb els 
nois i noies perquè sàpiguen ben bé què porten. 

PER DORMIR 

- Pijama d’estiu (2) 
- Sac de dormir o llençols 
- Llençol de sota (80 cm.) 
- Llençol de plàstic (si hi ha risc de pipí) 
- Coixinera 
- Antimosquits 

PER ESCRIURE 
- Paper, sobres i segells 
(Per assegurar la tramesa és aconsellable que els més petits portin 
les adreces ja escrites al sobre i els segells pertinents enganxats) 

MATERIAL PER A L'ACTIVITAT 

- Estoig (amb llapis, goma, bolígraf, etc.) 
- Faristol marcat (recomanem els Wittner 961). Excepte pianistes. 
- Cordes de recanvi (violins, violoncels i guitarres) 
- Canyes de recanvi (clarinets, saxos i fagots) 

VARIS 

- Motxilla petita per a les excursions 
- Cantimplora 
- Llanterna que funcioni bé!! (penseu en les piles) 
- Un paquet de tovallons de paper 
- Samarreta per pintar: blanca, llisa i ben marcada amb el nom 

(100% COTÓ) 

Si prens algun MEDICAMENT, posa'l en una bossa hermètica 
amb el teu nom visible i un paper amb l’explicació de com s’ha 
d’administrar i la freqüència amb que l’has de prendre. El teu 
monitor s’ocuparà de donar-te’l.


