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TdS + Colònies

El TdS de 3r està centrat en la creació d’un curtmetratge al voltant 

d’uns fets/espais històrics. 

Es distribueix de la següent manera:

- Inici i teoria al centre  → 31 maig  i 1 de juny 

- 3 dies d’estada Mines d’Osor → 2, 3 i 4 de juny

- Continuació → 14, 15, 16 i 17 de juny



Informació de la Casa
Destinació

Can Clerc, situat a les Mines d’Osor



Informació de la casa

Allotjament

Habitacions de 4, 6 o 8.

Es mantindrà el grup bombolla.

Separació nois i noies.



Informacions i documents previs a la sortida

IMPORTANT

- Dilluns 31 de maig:
- Fotocopia de la targeta sanitària

- Declaració responsable + Carta compromís de les colònies.

- Full “dietes especials” si fos necessari.

- Dimecres 2 de juny:
- Targeta original, que s'entrega als acompanyants.

- Dinar del primer dia.

- Mascaretes suficients i de recanvi.



Informació de la sortida
Sortida: 

- Dimecres 2 de juny a les 08.45h a l’Avinguda Corregiment (indret habitual de 

sortides). 

Arribada: 

- Divendres 4  a les 18.15h aproximadament a l’Avinguda Corregiment. 



Normativa sortida
Mòbils

- Els alumnes poden portar el mòbils, tenint en compte que s’ha d’utilitzar per el 
TdS.

- A les nits els mòbils seran custodiats pels docents. Per aquest motiu els mòbils 
ha de tenir el nom a la funda exterior.

Covid

- Mantenir els grups bombolla.
- Mascareta, té la mateixa normativa que al centre.
- Protocol de detecció de possible cas.



Protocol de detecció possible cas Covid
 En cas que detectem algun símptoma, el procediment serà: 

a) Separació de l’alumne afectat. 

b) Ús de mascareta quirúrgica. 

c) Visita al CAP o al centre d’urgències per fer un test d’antigen ràpid: 

i) Negatiu > el centre sanitari indicarà si es pot quedar a les colònies, si ha 
de tornar a casa o si s’ha de repetir la prova. 

ii) Positiu > la família l’haurà de venir a buscar. Mentrestant, estarà aïllat de 
la resta de l’alumnat.  
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