Nois i noies d’Euskadi 1, sabem que l’espera ha estat llarga però... com diuen al País
Basc: “Gauza onak egin gurekin itxaron”. Que què dieu? Que teniu molts dubtes?
Comencem a resoldre’ls doncs perquè això JA COMENÇA!!
Sí, ho heu llegit bé! Si reps aquest document voldrà dir que en poc més d’1 mes estaràs
a punt d’emprendre una nova aventura per Euskadi amb un color que encara no t’és
del tot familiar... el TARONJA! I com que sabem que experiències noves demanen
informacions noves aquí us deixem tot el necessari per abans de pujar a tanda.
On i quan quedarem?...
Quedarem el dissabte 30 de Juny a les 8:30h , a la Ronda Sant Pau num 80
(Barcelona) – Escola Pia Sant Antoni. On un autocar ens espera per portar-nos
cap al que serà casa nostra.

On arribarem?

On i quan tornarem?

Bakio, barri de Sant Pelaio

El dijous 12 de Juliol a les 19:30h, a la Ronda Sant
Pau num 80 (Barcelona) – Escola Pia Sant Antoni.

Biscaia (País Basc)
CP: 48130
Carretera B1-3101

Durant la tanda…

Colonies Jordi Turull
manel.garcia@escolapia.cat
O a través del blog:

https://jtcoloniesestiu.wordpress.com
(No truqueu si no és per una urgència!)

Colònies Jordi Turull



934410004
EXT 200/272

Pàgina web:


www.coloniesjorditurull.org

Facebook:


Lleure Jordi Turull

Què hem de dur?
Motxilla Gran (60-70 litres)
























Sac de dormir
Màrfega
Barret o gorra
Jersei prim
Jersei gruixut
Samarretes de màniga curta (12 dies)
Pantalons curts i pantalons llargs
Roba interior (12 dies)
2 pijames
Banyador
2 tovalloles
Impermeable
3 parells de mitjons gruixuts
Botes de muntanya
Muda per embrutar
Banyador per embrutar
Samarreta taronja llisa de cotó
Necesser complet
Tovalló
Carmanyola, cantimplora i coberts
Lot (si pot ser amb piles millor )
Bossa de roba bruta
Davantal

Motxilla petita (30-40 litres)





Esmorzar i dinar del primer dia
Tarjeta Sanitària original (es
recollirà al pujar a l’autocar)
Un màxim de 5eur
Tot allò que no hagi entrat a
la motxilla gran

* Si prens algun medicament l’hauràs
de donar al monitor, amb horari i
indicacions de quan l’has de prendre!
** Recomanem portar instruments
musicals i malabars
*** Poseu el nom a totes les pertinences
**** Porteu el cabell curt, per higiene!

Què no s’ha de dur?








Mòbils
Tabac i substàncies tòxiques
Navalles multiusos
Més diners que els 5eur indicats
Estris per fer foc
Menjar (excepte el del primer
dia)

I sobretot, recordeu portar molta energia i ganes de passar-vos-ho bé gaudint d’un espai
natural únic com és l’entorn de Bakio.
Fins aviat,
Monitors i monitores d’Euskadi 1

