
      Palma, 28 de març de 2022 

 

Benvolguts pares. 

Un any més, us passam la informació sobre les colònies d’aquest estiu. Enguany ja retornam a 

l’organització habitual i hi afegim una novetat. 

DATES, MODALITAT I LLOC DELS TORNS DE LES COLÒNIES: 

Ed Infantil (4t, 5è i 6è) de l’1 al 3 de juliol Colònia en casal Binicanella 

1r i 2n Ed. Primària de l’1 al 4 de juliol  Colònia en casal Binicanella 

3r i 4t Ed. Primària de l’11 al 16 de juliol  Colònia en casal Binicanella 

5è i 6è Ed. Primària del 4 al 10 de juliol  Colònia en casal  Binicanella 

ESO (de 1r a 4t) del 19 al 22 de juliol  Acampada en tendes Hipocampo 

3r i 4t ESO  del 25 al 28 de juliol  Camp de voluntariat Lluc 

LLOCS: 

Binicanella: és un Casal de Colònies situat a Bunyola 

Hipocampo: és una zona d’acampada i casal situat a Felanitx 

Lluc: el camp de voluntariat es realitzarà al JardÍ Naturalista i utilitzaran les instal·lacions del  

 Santuari 

REUNIÓ DE PARES: organitzarem una reunió informativa per a famílies la darrera setmana d’abril 

o la primera de maig. 

DATES:  De l’11 al 29 d’abril  Reserva de plaça 

A partir del 16 de maig, inscripcions 

MÉS INFORMACIÓ: 

Podeu anar consultant la web de les colònies https://coloniesfecib.blogspot.com/ o l’adreça de 

correu electrònic colonies@fecib.net 

 

Salutacions, 

La Direcció de Colònies 

 

 



 

      Palma, 28 de marzo de 2.022 

 

Apreciados padres. 

Un año más, os pasamos la información referente a las colonias de este verano, para vuestra 

organización. Este año ya volvemos a la organización habitual y añadimos una novedad. 

FECHAS, MODALIDADES Y LUGARES DE LOS TURNOS DE LAS COLONIAS: 

Ed Infantil (4º, 5º i 6º) del 1 al 3 de julio Colonia en casal  Binicanella 

1º y 2º Ed. Primària  del 1 al 4 de julio Colonia en casal  Binicanella 

3º y 4º Ed. Primària  del 11 al 16 de julio Colonia en casal  Binicanella 

5º y 6º Ed. Primària  del 4 al 10 de julio Colonia en casal   Binicanella 

ESO (de 1º a 4º) del 19 al 22 de julio Acampada con tiendas  Hipocampo 

3º y 4º ESO  del 25 al 28 de julio Campo de voluntariado  Lluc 

LUGARES: 

Binicanella: es un Casal de Colonias situado en Bunyola 

Hipocampo: es una zona de acampada y casal situado en Felanitx 

Lluc: el campo de voluntariado se realizará en el JardÍn Naturalista y utilizarán las  

 instalaciones del Santuario. 

REUNIÓN DE PADRES: organizaremos una reunión informativa para familias la última semana de 

abril o la primera de mayo. 

FECHAS:  Del 11 al 29 de abril  Reserva de plaza 

A partir del 16 de mayo Inscripciones 

MÁS INFORMACIÓN: 

Podéis ir consultando la web de las colonias https://coloniesfecib.blogspot.com/ o a través de la 

dirección de correo electronico colonies@fecib.net 

 

Saludos, 

La Dirección de Colonias 

 


