




Colònies d’estiu ’19 Escola Provençals
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 “El Xalió”

Dates
Educació Infantil: del 25 al 27 de juny

Educació Primària: del 25 al 29 de juny

Inscripció ONLINE
Data límit inscripció  fins al 7 de juny de 2019



Els aspectes a assolir amb les activitats diàries

Les activitats s’adequaran a les característiques del grup i es duran a terme als diferents

espais en funció de les característiques del joc i/o activitat, respectant el seu ritme evolutiu i

les seves necessitats.

La proposta que 

presentem, 

pretén afavorir que els 

infants visquin 

com a infants i creixin com 

a persones.
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Ràtio 1/1 – 1/3 



Proposta d’activitats

Educació infantil i primària



Hora Dimarts Dimecres Dijous

8.00 SORTIDA

CAP AL XALIÓ

Despertar-se i higiene

9.00 Esmorzar

10.00
JOC DE PISTES RELACIONAT AMB EN 

FIL CONDUCTOR

Acabar de preparar 

les motxilles

11.00
Tancament centre interèsEsmorzar + pujada a les habitacions

12.00

PISCINA  (P3 a P5) Festa d’acomiadament

Entrega de les samarretes i Photocall   
P3 a 6è                  

Presentació del FIL CONDUCTOR

El joc del jumanji

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

ACTIVITAT CONJUNTA

(P3-6è)

JOCS D’AIGUA SORTIDA CAP A BARCELONA
16.00

17.00
PISCINA (P3-P5) PISCINA  (P3 a P5)

17.00 a 17:30 Berenar

18.00
Taller – Creem un mòbil amb la natura Jocs cooperatius

Fil conductor

19.00 tornada a la casa

Dutxa20.00
Sopar 20:30 a 21:30

21.00
Temps lliure

22.00
ACTIVITATS O JOCS DE RELAXACIÓ JOC DE NIT

23.00 DORMIR

Proposta d’activitats infantil



Hora Dimarts Dimecres Dijous Divendres Divendres 

8.00

SORTIDA CAP AL XALIÓ

Despertar-se i higiene (7:00h-

9:00h)

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

9.00 Sortida al COLLELL Esmorzar

Reunió grup

10.00

ACTIVITATS D’AVENTURA DIRIGIDES 

(Collell)

PISCINA (1r-4t)

Activitat Fil conductor

5è-6è (PISTES)

PISCINA (1r-2n)

Activitat Fil conductor

5è-6è (PISTES) i 3r-4t(ESPLANADA)

Acabar de preparar les 

motxilles

11.00

PISCINA (5è i 6è)

Activitat Fil conductor

1r I 2n (ESPLANADA) 3r i 4t (PISTES)

Piscina GRAN. (1r A 6è)

Esmorzar +Reunió grup + pujada a 

les habitacions + jocs de 

presentació

PISCINA (4t-6è)

Activitat Fil conductor

1r I 2n (ESPLANADA)

Tancament Centre Interès

12.00

13.00 Canviar-se

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

15h estona lliure)

Dinar pícnic 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 Activitat Fil Conductor

1r-4t

PISCINA (5è-6è)

Reunió grup Reunió grup

16.00 ACTIVITAT DIRIGIDA(1r-6è) Activitat Fil conductor

5è-6è (ESPLANADA) 1r I 2n(PISTES)

PISCINA 3r i 4t MACRO GIMNCANA

SORTIDA CAP A 

BARCELONA

Activitat Fil Conductor

4t-6è

PISCINA (1r-2n)

17.00

Tornada al Xalió

Activitat Fil conductor

3r i 4t 

(ESPLANADA) 

PISCINA 1r-2n i 5è i 6è

17.00 a 17:30 Berenar

18.00 Activitat Fil Conductor

1r-2n i 5è i 6è)

PISCINA (3r-4t)

PISCINA (1r-6è) PREPARACIO FESTIVAL MACRO GIMNCANA

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

Dutxa20.00

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

22.00

FIL CONDUCTOR

ACTIVITATS DE NIT 

A L'EXTERIOR

CENTRE INTRÉS

ACTIVITATS DE NIT 

A L'EXTERIOR

CENTRE INTRÉS

Activitat de nit

(1r i 2n)

NIT D’ AVENTURES

(3r-6è)

DISCOTECA  + FESTIVAL23.00

0.00

Proposta d’activitats primària



El Xalió– instal·lacions

Menjador Pistes Habitacions



Piscina

Lavabos 

El Xalió– instal·lacions



/ A la Fundació tenim com a prioritat l’organització i la seguretat dels infants.

/  Creiem que les colònies comencen a l’arribar al punt de trobada  i  finalitzen quan tots els 

nens i nenes estan amb les seves famílies. 

/ Els monitors/es referents tindran una tasca específica per agilitzar i dinamitzar  el moment 

de sortida i arribada. 

Protocol Autocars – Sortides i arribades



Imprescindible per pujar els participants de colònies

• Fotocòpia de la cartilla de vacunació o certificat 
mèdic oficial1

• Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA2

• Fitxa Salut3

• Autoritzacions Autocars4

Documentació a portar per les famílies



Els imports... Què inclou?

/ Reunions informatives i inscripcions  

al centre i/o on-line.

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

/ Assegurança de responsabilitat civil i accidents

que dóna cobertura a cadascun dels infants inscrits.

/ Trasllats en autocar per l’alumnat d’educació infantil

i grans desplaçaments d’educació primària.

/ Informació del casal: al centre i a la web.

/ Accés a les fotografies més rellevants del dia  

a la web.

/ Consulta diària de la programació al web.

/ Director/a de lleure en contacte directe amb

les famílies diàriament deslliurat de grup.

/ Monitors titulats (ràtio 1/10) i especialistes de  

cadascuna de les especialitats, que tindran el suport  

dels monitors en pràctiques

/ Una samarreta de regal.

DATES INSCRiPCIÓ:

Data límit inscripció  fins al 7 de juny de 2019

PREUS DE LES COLÒNIES

Infantil: del 25 de juny al 27 de juny 161

euros

Primària: del 25 de juny al 29 de juny 273

euros



Famílies, ens adaptem a les vostres necessitats i us informem 

amb el màxim detall:

Pàgina web actualitzada 

amb informació i 
fotografies dels 

participants

Enviament de mailings 
informatius i 

recordatoris de les 

activitats

Informació a la web
sobre les inscripcions, 

els ajuts i beques i el 

detall de les activitats

Cartelleria
informativa 
a les escoles



• Fotocòpia de la cartilla de vacunació o certificat mèdic 
oficial1

• Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA2

• Fitxa Salut3

• Autorització de sortides i d’atenció mèdica4

5 Drets d’imatge

Documentació a portar per les famílies



Documentació requerida



Com podeu fer la inscripció?
El procés d’inscripció comença el dia 29 d’abril

•

• https://cet10.com/
Inscripció

online



Teniu dubtes?

Pregunteu al nostre equip!



Us agrada?
Us agrada?




