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TDS-colònies
El TDS de 2n està vertebrat al voltant de la cooperació a partir de la descoberta del 
poble de Prades i els Jocs Olímpics. Es distribueix de la següent manera:

 - Presentació del TDS als alumnes → institut → 10 de juny 

- 3 dies d’estada a la finca Prades → colònies → 13, 14 i 15 de juny

- Continuació i exposició del TDS → institut    → 16, 17 i 20 de juny



TDS - Activitats 
Activitats rotatives:

Els alumnes realitzaran activitats rotatives durant la seva estada a la Finca Prades. 
Durant la realització d’aquestes activitats hauran d’estar atents per tal d’anar 
recollint informació per treballar el TDS i preparar la presentació final. 

Activitats: 

- Activitats relacionades amb els Jocs Olímpics i els jocs cooperatius.

- Descoberta del poble. 

- Activitat d’orientació.



Informació general 
Allotjament

Finca Prades, situat a Prades (Baix Camp). 

ENLLAÇ AL WEB 
DE LA CASA

https://www.edulonia.com/cases-de-colonies/prades/


Informació general 



Informació general
Allotjament

Dos edificis (un per a nois i l’altre per a noies) amb 
habitacions de 4 i 6 persones amb lavabo.



Informació important
Alimentació

La finca Prades disposa de cuina pròpia. Adapten els menús a les necessitats:

- Al·lèrgies alimentàries. 

- Intoleràncies alimentàries.  

- Carn halal. 

- Dietes (vegetarians, vegans, etc.).



Informació important
Aspectes de salut

Cal que ens indiqueu si ell vostre fill pateix alguna malaltia i/o si ha de prendre 
medicació durant l’estada a les colònies. Si algú ha de prendre una medicació 
específica, convé que ho anoteu en un document i ens el feu arribar (ibuprofès 
inclosos). Si preveieu que han de tenir la regla, mal de cap, siusplau, anoteu-ho!

En cas d’urgència, el procediment serà avisar els serveis d’emergència o bé portar 
l’alumne al servei d’urgències més proper (segons el cas). Paral·lelament s’informarà 
la família de la situació. 

 Tots els alumnes han de portar una fotocòpia de la targeta sanitària com a màxim 
demà DIMARTS i la TARGETA SANITÀRIA el dia de la sortida (13 de juny). 

 



Informació important

1) IMPORTANT: durant el trajecte d’anada i tornada a l’autocar han de portar  

mascareta. Convé que en portin de recanvi (sobretot per a la tornada). 

2) Si fos el cas, s’aplicaran les mesures establertes pels Departament d’Educació i 

Sanitat publicades al moment.

MESURES COVID



Informació important

3) En cas que detectem algun símptoma compatible amb la COVID, el 
procediment serà:

a) Ús de mascareta quirúrgica.

b) Es comprovarà si té febre. En cas que en tingui, la família l’haureu de venir a 
buscar.

Si ho valoreu, podeu fer un test d’antígens el dia anterior a la sortida. 

MESURES COVID



Informació important
Sortida i arribada

Sortida: 

- Dilluns 13 de juny a les 07.45h a l’Avinguda Corregiment (indret habitual de 
sortides). L’autocar sortirà a les 8.00h puntual. 

Arribada:

- Dimecres 15 de juny a les 18.00h aproximadament a l’Avinguda Corregiment. 

A la pàgina web informarem sobre l’arribada a la casa el 13. Així mateix, si preveiem 
que arribarem més tard del que s’ha previst, també us informarem a través del 
correu.

TELÈFON DE CONTACTE

609 807 576



Informació important
Material que cal portar

Dins una motxilla gran:

- Sac de dormir o joc de llençols, llençol de sota, coixinera i pijama.

- Estris de neteja personal i tovallola. No es poden portar planxes de cabell. 

- Roba còmoda per als tres dies (roba interior, mitjons, pantalons, samarreta…) i 
algun recanvi!

- Calçat còmode: vambes o botes de muntanya, i xancles (per a la dutxa i la 
piscina).

- Forro polar i algun pantaló llarg per si fa fresca al vespre.

- Impermeable.



Informació important
Material que cal portar

Dins una motxilla gran:

- Roba per a la piscina: banyador, tovallola, etc. 

- Lot (comproveu que funciona i que les piles duraran).

- Gorra.

- Protector solar (de cos i labial). 

- Esprai contra els mosquits.

- Mocadors de paper. 

- Mascaretes de recanvi!



Informació important
Material que cal portar

Dins la motxilla petita:

- Esmorzar i dinar del primer dia.

- Aigua (cantimplora, l’ampolla ha de durar els 3 dies).

- Material escolar (estoig i una carpeta amb fulls o llibreta -pot ser mitjana-).



Informació important
NO es pot portar:

- Llaminadures i menjar per a la casa (a les habitacions no poden menjar i allà ens 

alimentaran bé).

- Aparells electrònics (mòbil, altaveus, tauletes digitals…).

- Diners.

- Objectes de valor. 

Som conscients de l’ús de les noves 
tecnologies, per això us demanem la 

vostra col·laboració en aquest aspecte.



Informació important

- En cas d’accions greus per part de l’alumne/a (agressions físiques, accions que 
posin en perill als companys o a ells mateixos), la família l’haureu de venir a 
buscar fins la casa de colònies.

- En cas de desperfectes a la casa de colònies o l’entorn, la família és qui s’haurà 
de fer càrrec de les despeses de reparació.

[aquesta informació és la que heu pogut llegir a la carta de compromís]



Informació important

Demà dimarts 31 han de portar:

- Document de dades mèdiques, alimentació i altres signat.

- Carta de compromís signat. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària. 

L’alumnat sap que ho ha de portar 
perquè ho hem recordat repetidament a 

classe. 



BONES 
COLÒNIES! 

Campeny 2022


