


Estimem el que fem

Estimem les persones



Saps què?
Volem que ens coneixis una mica



Saps què…

/ treballem en base a dues línies principals:  l’esport i el lleure i el projecte Cap infant sense 

esport, on promovem la integració de nens I joves a través de l’esport?

/ tenim un equip de més de 200 monitors i educadors? 

/ treballem amb 40 escoles i centres educatius per a més de 4.000 famílies?  

/ fem esport a l’escola,  seccions esportives, activitats de lleure i serveis
escolars?

/ tenim un centre de formació on hem format a molts dels nostres monitors i directors de 
lleure?

/ més de 30.000 persones fan esport amb nosaltres als nostres centres esportius de 

Barcelona, Madrid, València i Menorca?



Els nens i joves són 
els protagonistes

Pensem en la diversió i entreteniment 

com agrada als nens/es però sempre 

sota una vessant educativa com esperen 

els pares.  Com cada any, les activitats -

casals, colònies, estades, campus, entre 

d’altres- estan liderades per la figura del 

responsable d’activitats educatives en el 

lleure i recolzades pels directors/es i 

l’equip de monitors, tenint com a base un 

aprenentatge actiu.



La proposta d’aquest any l’hem fet amb molta il·lusió i 

ganes de créixer junt als nens i joves que fan amb 

nosaltres les activitats, com sempre. 

Educant en valors i hàbits saludables i fomentant 
l’esport i el lleure com a eina de transmissió, tenim 
present la realitat de cada escola i ens adaptem a 
les vostres necessitats.

Esperem que us agradi!



Comencem!



Colònies d’estiu ’16

Tornen les colònies, l’activitat que nens i nenes esperen durant tot l’any!

La natura continua sent la principal protagonista d’aquesta sortida plena 

d’activitats en el medi natural.

Com sempre les realitzem a mida per a la vostra escola, adaptant les dates i 

espais que millor us convinguin.

DESTÍ
Casa de Colònies Xalió i activitats d’aventura al Collell

DATES DE LES COLÒNIES:
Educació Infantil:   del 27 al 29 de juny

Educació Primària: del 27 de juny a l’1 de juliol

DATES INSCRiPCIÓ:

Del 18 d’abril al 04 de maig

PREUS
Educació Infantil:  154,00 euros

Educació Primària: 260,00 euros



Objectius Generals

/ Gaudir de la natura i conèixer les possibilitats que ofereix

aquesta.

/ Crear un entorn on a través del joc s’afavoreixi el

desenvolupament integral del noi/a.

/ Fomentar valors útils per la persona i la convivència amb els

altres.

/ Afavorir l’acceptació i compliment d’unes normes bàsiques de

convivència.

/ Respectar el dret a la diferència i la diversitat.

/ Promoure el respecte pel nostre entorn.

/ Estimular l’expressió de sentiments.

/ Potenciar l’assoliment de noves habilitats.

/ Descobrir noves formes d’entreteniment a través del joc,

l’expressió i la convivència.



METODOLOGIA

Totes les activitats aniran vinculades a l’etapa educativa de

cada grup d’infants respectant el seu ritme evolutiu i les

seves necessitats, és a dir, diferenciant la tipologia

d’activitat d’educació infantil amb educació primària,

adaptant-nos amb els interessos que a cada etapa

manifesten.

Aquesta metodologia es caracteritzarà per:

/Cercar la motivació d’activitats globals basades en les 

habilitats bàsiques com a reforç dels ensenyaments 

tècnics.

/Incrementar el gust i la motivació envers l’activitat, 

afavorint la consecució dels objectius plantejats. 

/Permetre una major capacitat d’adaptació al grup gràcies 

als continguts d’habilitats bàsiques. 



ELS MITJANS EDUCATIUS: L’EQUIP HUMA

L’equip humà que exercirà les tasques educatives els 

diferents projectes estarà format per el personal 

següent:

Coordinació Pedagògica
Director/a de lleure 
Monitors/es
Monitors/es en pràctiques

Aquests professionals de l’educació en el lleure, 

assumeixen una doble tasca pedagògica: formar part 

d’un equip de treball que alhora ha de vetllar pel 

desenvolupament integral dels infants i la seva 

millora constant.



ELS PROJECTES

• Fil conductor:                                    
“ Emociona't amb els 5 nans"Educació Infantil

• Activitat d’aventura: Hípica i Tir 
amb Arc.

• Fil conductor:                                  
"El misteriós cofre de l'avi Pep”.

Educació Primària 



Per a Educació infantil:
La programació girarà entorn del centre d’interès“Emociona’t amb 

els 5 nans”. 

Per a Educació Primària:
La programació de les activitats de primària també girarà entorn 

del Fil Conductor “El misteriós cofre de l’avi Pep”. 

També hi haurà altres activitats de lleure no relacionades amb  

el centre d’interès:

Jocs de pistes

Gimcanes

Jocs esportius 

Jocs cooperatius.

Jocs de nit

Piscina 

2 activitats d’aventura incloses per a educació primària: 

Tir amb Arc.

Hípica.



“EMOCIONA’T AMB ELS 5 NANS”

La història gira entorn 5 nans que es troben en el bosc proper a la 

Casa de Colònies. Els 5 nans, corresponen a les 5 emocions bàsiques:

Experimentaran el fet de:

⁄ Regular les pròpies emocions.

⁄ Expressar les emocions.

⁄ Reconèixer les emocions dels altres

El nan de 
l'Alegria: de 
color verd

El nan de la 
Por: de color 

lila 

El nan del 
Fàstig: de 

color marró 
caqui

El nan de la 
Ràbia: de 

color grana

El nan de la 
Tristesa: de color 

gris



Com funciona una setmana d’infantil (model d’exemple)
Hora Dilluns Dimarts Dimecres

8.00

SORTIDA 

CAPEL COLLELL

Despertar-se i higiene

9.00 Esmorzar

10.00
Visitem la granja Acabar de preparar 

les motxilles

11.00

MENJAR A ANIMALS + VOLTA 

AMB PONY+ ANIMALS 

PETITS... 

(ACTIVITAT A LA GRANJA)

MANUALITAT 

vinculada al Fil Conductor

Esmorzar +Reunió grup + 

pujada a les habitacions

12.00

MENJAR A ANIMALS + VOLTA 

AMB PONY+ ANIMALS 

PETITS... 

(ACTIVITAT A LA GRANJA)

Representació centre interès 

x grups (TEATRE)
Presentació del FIL 

CONDUCTOR

13.00 Canviar-se

Dinar 13:30 a 14:30 (14:30 a 

15:30h estona lliure)

Dinar 13:30 a 14:30 

(14:30 a 15:30h 

estona lliure)

Dinar 13:30 a 14:30 (14:30 a 

15:30h 

estona lliure)

14.00

15.00

Observem els animals + Que 

menja cada animal (TEATRE)

MENJAR A ANIMALS + VOLTA 

AMB PONY+ ANIMALS 

PETITS... (GRANJA)

SORTIDA CAP A BARCELONA16.00

17.00

MANUALITAT 

vinculada 

al Fil Conductor

PISCINA PETITA (P3 a P5)

17.00 a 17:30 Berenar

18.00
PISCINA PETITA 

(P3 a P5)

Jocs cooperatius

19.00 tornada a la casa

Dutxa 20.00
Sopar 20:30 a 21:30

21.00
Temps lliure 

22.00
ACTIVITATS O JOCS DE 

RELAXACIÓ 

JOC EXTERIOR

(EMOCIONS)

23.00
DORMIR



SI NECESSITEM EL CASAL DOS DIES DESPRÉS DE LES 
COLÒNIES:

PREUS DOS DIES:

ACOLLIDA : 2,00 euros

De 9:00h a 13:00h 25, 78 euros

De 9:00 a 15:00h 40,40 euros

De 9:00 a 17:00h 46,50 euros

S’haurà de posar al full d’inscripció de les colònies



“EL MISTERIÓS COFRE DE L’AVI PEP”.

La historia s’ambienta a unes golfes on hi ha dos nens jugant. Un d’ells 

és molt curiós i li encanten les aventures (Marc). L’altre dels nens és 

egocèntric i avariciós (Joan). Els nens estan jugant a les golfes de casa 

quan troben un cofre. En seguida el Marc s’interessa pel que hi ha 

dins, i en Joan li diu que no hi haurà res, només trastos vells. 

En Marc troba un mapa del tresor que el seu germà trenca i perd els 

trossos. 

A partir d’aquí, els infants hauran de superar diferents reptes que 

escolliran per grups per tal d’anar aconseguint pistes que els apropin 

al plànol. 

Els infants treballaran:

⁄ La presa de decisions.

⁄ El treball en equip.

⁄ El món de la fantasia i la creativitat.

⁄ L’autonomia i el gust per les coses ben fetes.



Com funciona una setmana de primària (model d’exemple)

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.00

SORTIDA CAP EL 

COLLELL

Despertar-se i higiene Despertar-se i higiene Despertar-se i higiene Despertar-se i higiene

9.00 Esmorzar

Reunió grup

10.00 Piscina PETITA. (1r-2n) Piscina (1R a 4T) Hípica  5è  

Activitat Fil conductor

1r i 2n 

3r i 4t 

Acabar de preparar les 

motxilles
JOCS COOPERATIUS

3r A 5è 

Activitat Fil conductor

5è (PISTES BSQ)

11.00 PISCINA GRAN (3r A 5è) PISCINA (5è i 6è) Piscina GRAN. (1r A 5è)

Esmorzar +Reunió grup 

+ pujada a les 

habitacions + jocs de 

presentació

Activitat Fil conductor

1r I 2n (ESPLANADA 

pp) 

Activitat Fil conductor

1r I 2n (ESPLANADA) 3r 

i 4t (PISTES)

Picadero 1r i 2n + Activitat Fil conductor 

5è  6è

3r i 4t 

Activitat Fil conductor

1r A 5è  (PISTES)

12.00 JOC DE PISTES PREPARACIO FESTIVAL 

13.00 Canviar-se

Dinar 13:30 a 14:30 

(14:30 a 15h estona 

lliure)

Dinar 13:30 a 14:30 

(14:30 a 15:30h estona 

lliure)

Dinar 13:30 a 14:30 

(14:30 a 15:30h estona 

lliure)

Dinar 13:30 a 14:30 (14:30 a 15:30h estona lliure) Dinar 13:30 a 14:30 

(14:30 a 15:30h estona 

lliure)

14.00

15.00 ROCODROM 1r i 2n 

Activitat Fil Conductor

3r i 4t 

1r i 2n

Canviar-se Reunió grup Reunió grup

16.00 Piscina GRAN. (1r A 5è) MACRO GYMCANA (1r a 

6è) 

Picadero 1r i 2n 

Activitat Fil Conductor

5è i 6è

3r i 4t

SORTIDA CAP A 

BARCELONA

ROCODROM  3r i 4t 

Activitat Fil conductor

5è i 6è

1r i 2n

17.00

Activitat Fil conductor

(TOTS ELS GRUPS)

Hípica  3r i 4t

Activitat Fil Conductor

1r i 2n

5è i 6è

17.00 a 17:30 Berenar Berenar Berenar Berenar

18.00 ROCODROM 5è i 6è

Activitat fil conductor 

3r i 4t

1r i 2n 

PREPARACIO FESTIVAL 

(ESPLANADES + PATI C. 

)

MACRO GYMCANA (1r a 

6è) 

Hípica  3r i 4t + Activitat Fil conductor

1r i 2n

5è i 6è

19.00 tornada a la casa tornada a la casa tornada a la casa

Dutxa20.00

Sopar 20:30 a 22:00h + 

estona lliure 

Sopar 20:30 a 22:00h 

+ estona lliure 

Sopar 20:30 a 22:00h 

+ estona lliure 

Sopar 20:30 a 22:00h + estona lliure 21.00

22.00

FIL CONDUCTOR (TEATRE)

ACTIVITATS DE NIT 

A L'EXTERIOR

NIT DE POR 

(a partir de 3r) 

NIT D’ AVENTURES

(per aquells que no 

volen fer “nit de por” 1r 

a 6è)

DISCOTECA 

FESTIVAL ULTIMA NIT: REPRESENTACIO X GRUPS FIL 

CONDUCTOR (TEATRE) 
23.00

0.00



QUÈ FEM A LES COLÒNIES.

•Creació amb diferents tècniques i materials dels 
personatges vinculats al centre d'interès.

MANUALITATS:

•El més important no és l’activitat física si no la implicació 
i col·laboració de tots els membres del grup per assolir 
una meta.

JOCS MOTRIUS COOPERATIUS:

•No han d’anar necessariament lligats a cap esport en 
concret, però hi ha unes regles de joc i poden ser tant per 
equips com individuals. 

JOCS MOTRIUS PRE-ESPORTIUS:

•Amb imaginació i amb altres companys amb ganes de 
passar-s’ho bé es poden passar moltes hores divertides. 

JOCS MOTRIUS TRADICIONALS, JOC 
DE PISTES I GINCANES:

•Aprendre una dansa, inventar històries, escoltar un 
conte, fer lectures dramatitzades, etc. seran les 
activitats més rellevants en aquest cas, ja que fan 
referència al nostre centre d’interès.

DINÀMIQUES D'EXPRESSIÓ 
CORPORALS I MUSICALS:

•Faciliten que l'infant es traslladi fora de l’entorn habitual 
del nen/a i és un factor motivant més que ens dóna 
l’alternativa de conèixer altres espais i fer activitats 
diferents. 

SORTIDES I EXCURSIONS:



Algunes imatges de les instal·lacions 

Menjador 

Pistes 

Habitacions



Algunes imatges de les instal·lacions 

Piscina  

Lavabos 



Què cal posar a la motxilla?

⁄ Sac de dormir.

⁄ Pijama.

⁄ Roba de bany per la piscina.

⁄ Crema solar MARCADA.

⁄ Tovalloles i sabatilles per la dutxa.

⁄ Tovallola per la piscina.

⁄ Necesser: Raspall de dents, pasta dentífrica, sabó de dutxa, desenredant pel cabell (si s’escau), 

pinta...

⁄ Repel·lent d’insectes en qualsevol format.

⁄ 1 muda sencera per dia (mitjons, calces/calçotets, pantalons i samarreta) més 1 de més per si de 

cas.

⁄ Roba maca per la discoteca.

⁄ Jerseis d’abric/polars i pantalons llargs per les nits i primera hora del matí.

⁄ 1 bossa per la roba bruta.

⁄ Calçat de recanvi per si un cas.

⁄ Llanterna.

⁄ Cantimplora i gorra.

⁄ Motxilla petita per ficar la cantimplora i la gorra.

No oblideu:
Està prohibit portar diners, llaminadures, càmeres de foto, consoles, mòbils.
Esmorzar del primer dia.



Documentació a portar per les famílies:
Imprescindible per pujar els participants de colònies

• Fotocòpia de la cartilla de vacunació o certificat 
mèdic oficial.1

• Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA2

• Informe mèdic sobre alguna al·lèrgia que tingui 
el vostre fill/a (sobretot si requereix medicació)3



Què inclou?

⁄ Reunions informatives i inscripcions al centre i/o oficines.

⁄ Gestió d’ajuts i beques de l’Ajuntament de BCN.

⁄ Assegurança de responsabilitat civil i accidents que dona cobertura a

cadascun dels infants inscrits.

⁄ Trasllats en autocar per l’alumnat d’educació infantil i d’educació primària.

⁄ Accés a les fotografies més rellevants del dia a la web.

⁄ Director/a de lleure en contacte directe amb les famílies diàriament. Deslliurat

de grup a partir de aproximadament 90-100 infants inscrits.

⁄ Monitors titulats (ràtio 1/10) i especialistes de cadascuna de les especialitats,

que tindran el suport dels monitors en pràctiques

⁄ Una samarreta de regal.



Ajuts econòmics a les famílies

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per infant i complint els requisits establerts, tots els 
infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

L’ajut serà per a un màxim de 10 dies a casals i, fins a 14 dies a colònies. 

Trams d’ajuts econòmics: anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons nivell de renda 

del quadre següent:

Dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar, tenint present que un membre 
de la unitat familiar amb discapacitat compta com a dos.

De 0 a 
6.140,00 

euros
•90%

De 6,141,00 
a 9.959,66 

euros
•60%

De 9.959,67 
a 12.000 

euros
•30%



Ajuts econòmics a les famílies

Calendari d’inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic

Sol.licitud ajut
econòmic: 

Del 18 d’abril
al 4 de maig

Llista 
provisional de 
benficiaris ajut 

econòmic: 

25 maig

Període de 
reclamacions:  

26 de maig al 
6 de juny

Llista definitiva 
de beneficiaris 

d’ajut 
econòmic: 

16 de juny

Inscripció de 
beneficiaris 

d’ajut 
econòmic: 

16 al 21 de 
juny



Monitoratge de suport a la inclusió

Totes les activitats que formen part de la Campanya han de garantir la inclusió de tots els infants i 

adolescents.

Pel que fa a la sol·licitud de monitors de suport per a la inclusió: per aquells infants que resideixen i 

estiguin empadronats a Barcelona i que per la seva discapacitat presenten unes especials 
dificultats d’inclusió podran sol·licitar un monitor de suport. Caldrà adjuntar el certificat oficial de la 
discapacitat de l’usuari o usuària i el full d’inscripció. Caldrà complimentar conjuntament amb CET10 el 

formulari de sol·licitud F7.   

En el cas que es consideri necessari el monitor de suport, l’Ajuntament es farà càrrec de la despesa 

(seguint les referències laborals fixades en el conveni del sector del lleure), garantint un màxim de 4 
torns per infant i a valorar situacions excepcionals en funció del pressupost.

La sol·licitud la farà l’entitat al districte, al tècnic referent de la Campanya. 

•Oficines de CET 10 Rbla. Guipúscoa 23-25 baixos 3.

DATES PER TRAMITAR-HO: del 18 d’abril al 29 de maig de 2016.



Normativa de les devolucions

Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i 

tramitar la baixa a les oficines de CET10 abans de començar l’activitat.

Baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat: retorn del 80% de l’import 

final.

Baixes tramitades posteriorment: retorn del 50% de l’import final amb justificant mèdic que 

especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat.

Un cop iniciada l’activitat: no es retornarà cap quantitat.

Si s’anul·la la inscripció d’una setmana havent obtingut el descompte del 5% per 

l’abonament de la totalitat, aquest descompte es perd. 

Si es tramita la baixa d’activitat d’un dels germans havent obtingut el descompte del 10%, 

quedant inscrits només dos germans, aquest descompte es perd.



Moltes gràcies !


