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Les colònies de lleure de l’escola Provençals són 
una activitat diferent que aporta a l’infant una 
experiència inoblidable. 

En elles, es formen vincles positius entre els i les 
participants, alhora que amb l’equip. A més, el 
fet de pernoctar fora de casa, afavoreix la seva 
autonomia personal i els hi permet viure moments 
que normalment no poden experimentar a altres 
projectes: activitats nocturnes, piscina cada dia, 
sopar i dormir amb els seus companys/es... tot això 
envoltat d’un entorn natural i sa, que els ajuda a 
desconnectar de la seva rutina diària.

Centre d’interès: FESTIVITATS DEL MÓN

Chronos, déu del temps i guardià del passat, del 
present i del futur és molt amic d’Hèstia, deessa de 
les festivitats, però mai es posen d’acord. Mentre que 
un és molt meticulós i li agrada tenir-ho tot en ordre,  
a l’altra, només li agrada riure, divertir-se i sempre 
troba una excusa per celebrar-ho tot. 

Un dia, enmig d’una disputa, Hèstia, cansada 
que Chronos sempre estigui tan seriós, li amaga 
el calendari i també li desordena, fent que les 
festivitats del món es concentrin totes en una sola 
setmana. 
Chronos necessita ajuda... seran els infants 
capaços d’ajudar-lo a ordenar el calendari de nou? 
Aconseguiran fer que Chronos es diverteixi una mica 
més i alhora que Hèstia aprengui el valor de l’ordre  
i paciència? 
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Objectius

 > Fomentar valors com la solidaritat, l’empatia 

o l’amistat mitjançant la convivència amb els 

altres.

 > Gaudir de la natura i promoure el respecte 

pel nostre entorn i en favor de la 

sostenibilitat. 

 > Afavorir l’acceptació i el compliment d’unes 

normes bàsiques de convivència.

 > Afavorir l’autonomia personal dels infants. 

 > Crear un entorn on, a través del joc, 

s’afavoreixi el desenvolupament integral 

dels i de les participants. 

 > Estimular l’expressió de sentiments. 

 > Descobrir noves formes d’entreteniment a 

través d’activitats innovadores.

 > Respectar el dret a la diferència i la 

diversitat.

 > Potenciar l’assoliment de noves habilitats.
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Destinataris/àries

Infants de P3 a 6è de primària. 

Dates

Del 27 de juny a l’01 de juliol.

Reunions informatives

1a reunió general: 2a quinzena d’abril. 
Adreçada a totes les famílies interessades en 
l’activitat.

2a reunió: 1a quinzena de juny.   
Adreçada a totes les famílies inscrites a 
l’activitat.  
*La data i hora, així com l’enllaç d’accés a 
ambdues reunions informatives, 
sortirà publicat a la web de CET10.

Entrega de tota la documentació necessària:

> Fitxa de salut

> Fotocòpia del carnet de vacunació o, en tot 
cas, certificat mèdic que indiqui que no està 
vacunat/da

> Fotocòpia de la targeta sanitària

> Prescripció mèdica en cas que l’infant hagi 
    de prendre medicació i protocol d’actuació en 

cas de situació crítica (si s’escau).

> Document d’autorització de sortides i atenció 
mèdica

> Document de cessió de drets d’imatge

> Política de privacitat

> Rebut del pagament íntegre de l’activitat
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Ubicació i característiques de l’allotjament

Can Caballé 
És una gran masia del s. XIV adaptada com a casa 
de colònies i celebracions. 
 
Està situada en el magnífic paratge protegit del 
Volcà de la Crosa i de la capçalera del Riu Onyar. 

Jocs de taula, ping-pong, biblioteca, “discoteca” per 
als joves i 8.000 m2 d’espais exteriors amb 2 grans 
carpes, piscina, camps esportius amb bàsquet, 

minibàsquet, futbol, vòlei platja, zona infantil i 
zona d’acampada, entre d’altres, configuren una 
atractiva proposta de casa de colònies. 

Instal·lacions

Habitacions per a 6, 8, 10, 12 i 14 persones. Totes 

amb sortida a l’exterior.

Grans espais interiors i exteriors, diferents 

ambients, una gran carpa, piscina, diferents sales  

i menjadors, etc.
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Instal·lacions
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Dilluns 27 de juny Dimarts 28 de juny Dimecres 29 de juny Dijous 30 de juny Dilluns 1 de juliol

de 08:00 a 09:00 h
CONTROL GENERAL 

D’AUTOCARS
 BON DIA I HIGIENE

de 09:00 a 10:00 h SORTIDA A LA CASA DE COLÒNIES ESMORZAR 

de 10:00 a 11:00 h
ESMORZAR +  

INSTAL·LACIÓ A LES 
HABITACIONS 

ACTIVITAT DIRIGIDA EXCURSIÓ ACTIVITAT DIRIGIDA ACTIVITAT CONJUNTA
I TANCAMENT DEL CENTRE

D’INTERÈS
d’11:00 a 11:30 h

d’11:30 a 12:00 h

JOCS D’AIGUA I PISCINA
de 12:00 a 13:00 h

JOCS PER CONÈIXER LA CASA
I LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 

ENTREGA DE SAMARRETES 
I FOTO DE GRUP

de 13:00 a 14:30 h DINAR

de 14:30 a 15:00 h
MALETA DE JOCS RELAXATS  

(PLASTILINA, POLSERES I COLLARETS, JOCS DE TAULA, DIBUIX I PINTURA, ESPAI DE LECTURA…)
PREPARAR LES MOTXILLES 

PER MARXAR

de 15:00 a 17:00 h ACTIVITAT DIRIGIDA ACTIVITAT DIRIGIDA ACTIVITAT DIRIGIDA ACTIVITAT DIRIGIDA

PUJADA A L’AUTOCAR  
I TORNADA A BARCELONA 

(ARRIBADA ENTRE LES 17:30  
I 18:00 H APROX.)

de 17:00 a 17:30 h BERENAR

de 17:30 a 19:00 h JOCS D’AIGUA I PISCINA

de 19:00 a 20:15 h DUTXES

de 20:15 a 21:30 h SOPAR

de 21:30 a 22:00 h REPRESENTACIÓ CENTRE D’INTERÈS

de 22:00 a 23:30 h
PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

D’INTERÈS I JOC DE NIT
JOC DE NIT I VIVAC

NIT D’AVENTURES (RUTA 
D’ORIENTACIÓ NOCTURNA)

NIT 
DE DISCOTECA

de 23:30 a 00:00 h HIGIENE + BONA NIT
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 > 5 dies / 4 nits: 273 €  

Tarifes

 > 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.

 > Informació de les colònies: al centre i a la web.

 > Accés a les fotografies més rellevants del dia a 

la web, mitjançant un link d’accés a través de la 

plataforma Smash.

 > Director/a de lleure en contacte directe amb 

les famílies.

 > Monitors titulats (ràtio 1/10). 

 > Una samarreta de regal.

 > Pensió completa (emorzar, dinar, berenar 

i sopar), exepte el 1r i últim dia (veure 

programació).

 > On-line a través de la web de CET10.

1r pagament:  

de l’1 al 15 de maig de 2022  = 136,50 €  

(50% de l’import total).

2n pagament:  

de l’1 al 12 de juny de 2022 = 136,50 €  

(50 % de l’import total).

El preu inclou

Inscripcions

En cas de voler abonar l’import de l’activitat de manera íntegra, el termini màxim de pagament serà el 13 de juny. 

https://cet10.com/
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Normativa de l’activitat

 > Les places estan limitades a 100 participants, 

es tindrà en compte l’ordre d’inscripció a 

l’activitat en cas de superar el límit de places.

 > La data límit per formalitzar la inscripció serà 

el 13 de juny de 2022. Aquest dia, totes les 

famílies hauran d’haver lliurat la documentació 

pertinent a la coordinadora de les colònies. 

(L’entrega de documents es farà efectiva 

durant el calendari i horari establert per la 

coordinadora). No pujarà cap infant a l’autocar 

si la documentació no ha estat entregada a 

temps. 

 > La durada de l’activitat no està subjecte a 

canvis, és a dir, no serà possible que els nens i 

nenes de primària realitzin un nombre inferior 

als 5 dies establerts. 

 > 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 

(rambla Guipúscoa, 23-25 baixos,3, Barcelona) 

abans del començament de la mateixa:

A. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu 

inici es retornarà el 60% de l’import final. 

B. Amb posterioritat a aquesta data es 

retornarà el 50%, només amb justificant 

mèdic on s’especifiqui la impossibilitat de 

realitzar l’activitat.
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Per assegurar la participació dels infants/
joves interessats en l’oferta, independentment 
de la capacitat econòmica de la seva família, 
l’Ajuntament de Barcelona activa un ampli 
sistema de beques adreçat a les unitats familiars 
que viuen i estan empadronades a Barcelona i 
que puguin justificar la necessitat d’un suport 
econòmic. 

No hi ha cap limitació del nombre de places 
becades per a cada activitat, i s’atorgaran 
tants ajuts com el pressupost municipal destinat 
a aquest efecte o els recursos econòmics dels 
equipaments municipals organitzadors permetin. 

Es becaran (sempre amb el màxim d’una activitat 
per infant/jove), un màxim de 10 dies als 
casals d’estiu i esportius i 14 dies en el cas 
de les colònies, per a tots els infants/joves que 
convisquin a la unitat familiar. 

Els/les interessats/des a sol·licitar ajudes 
econòmiques hauran de:

 > Estar empadronats/des al municipi de 
Barcelona (es comprovarà la inscripció d’ofici 
per part de l’Ajuntament).

On tramitar-ho:

 > De manera telemàtica, amb les indicacions que 
trobareu a la web: www.cet10.com 

Dates per tramitar-ho:
Del 23 d’abril al 23 de maig.   

*Davant de qualsevol dubte referent a aquest 
procés, dirigir-se a: 

 > Xat: disponible a la web cet10.com

AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES
CAMPANYA D’ESTIU
1 de 1
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DIVERSITAT I INCLUSIÓ  
AL PROJECTE D’ESTIU

La inclusió dins el món educatiu té com a objectiu generar un projecte on tots els i les alumnes, tenint en compte les seves diferències, 
puguin enriquir-se gràcies a la diversitat, per així poder créixer junts/es. Per tal que la formació sigui fructífera per a tots els i les alumnes, 
hi ha una figura clau, la del/de la monitor/a de suport; aquella persona que està en tot moment amb l’infant que necessita sempre algú al 
seu costat, ajudant, guiant i donant suport. 

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 monitoratge 
de suport per a la inclusió, aquells infants/
joves que resideixen i estiguin empadronats 
a Barcelona i que per la seva discapacitat 
presenten unes especials dificultats 
d’inclusió podran sol·licitar un/a monitor/a 
de suport. 

En el cas que es consideri necessari el 
monitoratge 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 3 
torns per infant/jove i valorant situacions 
excepcionals en funció del pressupost.

On tramitar-ho:
De manera telemàtica, amb les indicacions 
que trobareu a la web: www.cet10.com 

Dates per tramitar-ho:
Del 27 d’abril al 27 de maig.   
 
*Davant de qualsevol dubte referent a 
aquest procés, dirigir-se a: 

 > Xat: disponible a la web cet10.com

http://cet10.com


Coordinador pedagògic: Víctor Richarte - vricharte@cet10.com - Rbla. Guipúscoa 23-25 baixos 3a, Barcelona - cet10.com

MÉS DE 25 ANYS AMB TU
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