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COLÒNIES PUCES 2019
1. Participants
Hi anem els grups de PUCES (2013,2014 i 2015) i, compartirem la casa amb el
grup de TRAPELLES (2011 i 2012). Tot i que anem al mateix espai, les activitats,
excursions... són diferents per a cada grup. Compartirem, però, els àpats i els
grups de serveis.
2. EQUIP DE MONITORS/ES
L'equip de monitores del grup de Puces per les colònies és el següent:
•
•

Francesc Gonzalez
Noemi Águila

3. ON ANEM?
La casa de colònies on ens allotjarem és la casa de colònies Cal Mata està situada
a Saifores, al municipi de Banyeres del Penedès a la comarca de Tarragona.
https://www.calmata.cat
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4. QUAN i COM ANEM?
Anirem i tornarem en autocar.
Sortida: Dilluns 25 de juliol a les 9:00 h des del Parc de la Remunta.
Arribada: Divendres 26 de juliol a les 18:30h aproximadament al c/ Alvarez de
Castro (petanca).
5. OBJECTIUS GENERALS

-

Fomentar l’autonomia dels infants.

-

Respectar i gaudir de la natura

-

Compartir i col·laborar en tasques de la vida quotidiana a fora de casa (vestir-se,
higiene, àpats...)

-

Experimentar sentiments i emocions positives.

-

Passar-ho bé
6. QUÈ FAREM?

A través del contacte amb la natura i l’experimentació amb l’entorn de la casa de
colònies viatjarem al futur per crear un NOU MÓN en el que contactarem amb valors
com:
-

La solidaritat
La igualtat
L’amor cap a la naturalesa

I... de tant en tant, ens remullarem a la piscina!
Fil conductor: Ha vingut un robot del futur i ens demana ajuda. Aquest robot vol que
entre tots i totes li ajudem a construir un nou món ple de pau i solidaritat, que ho
aconseguirem?
Amb la finalitat de fer partícip a l’infant en el procés de canvi i desenvolupament del
nostre món on actualment vivim.
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Plànning:

MATÍ

Dijous 25

Divendres 26

Viatge

Gimcana final

Instal·lació

Tancament i
cloenda.

Descoberta
de l’entorn i
explicació del
fil conductor.
TARDA

Joc de pistes

Tornada

Piscina
NIT

Joc de nit
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QUÈ NECESSITEM?
MOTXILLA

•

Esmorzar i dinar del primer dia

•

Cantimplora d’aigua

•

GORRA PEL SOL

•

Calçat còmode

•

Xancletes d’aigua (cordada /lligada)

•

1 tovallola (piscina)

•

1 Banyador

•

2 Mudes completes

•

Necesser amb: pasta i raspall de dents, raspall o pinta, CREMA PEL SOL,
repel·lent de mosquits,...

•

Sac de dormir

•

1 pijama d’estiu

•

Lot (llanterna) amb piles

•

Nino, peluix, coixí ... Especial per a dormir

•

Bombolla per la piscina

•

Bossa de roba per a la roba bruta

Cal que tota la roba i altres pertinences dels infants estiguin marcades amb nom i
cognoms per tal de facilitar la seva organització i autonomia.
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HORARI BASE
8:00h

Ens aixequem els monitors

8:30h

S’aixequen els infants

9:00h

Esmorzar

10:00h

Serveis

11:00h

Activitat de matí

13:30

Dinar

14:30

Temps lliure

15:30

Activitat de tarda

17:00

Berenar i continuació de l’activitat

20:30

Sopar

21:30

Activitat de nit

22:00

Anem a dormir

22:30

Silenci

ALTRES INFORMACIONS
Medicaments
En cas que algun infant hagi de prendre algun medicament durant les colònies,
necessitem l'autorització signada amb les vostres dades, la dosi a administrar i la recepta
del metge.
El dijous 25, abans de pujar al autocar, haureu de donar aquesta documentació amb el
medicament al Francesc o Noemi.
7. Contacte
Per saber com van les colònies , podeu fer servir les següents vies:
-

Telèfon: podeu trucar al 937442195 per demanar informació els
dilluns, dimecres i dijous de 16:30 a 19:30, i els dimecres de 10:00 a
14:00.
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