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COLÒNIES D’ESTIU TRAPELLES 2019 

 

1. Participants: 

El grup de Trapelles, nascuts del 2011 al 2012 i compartirem la casa de dijous a 

divendres amb el grup de Puces, nascuts entre el 2013, 2014 i 2015. Tot i així les 

activitats, els espais i les excursions són diferents. El que compartirem però son els 

grups de serveis.  

 

2. Equip de monitors: 

L’equip de monitores del grup de Trapelles per les colònies és el següent: 

• Judith Lera. 

• Carla Ferrer. 

3. Localització del terreny: 

La casa de colònies on ens allotjarem és la casa de colònies Cal Mata, que està situada 

a Saifores, al municipi de Banyeres del Penedès, a la comarca de Tarragona. 

https://www.calmata.cat 
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4.Transport i horaris de trobada 

Anirem i tornarem en autocar. 

Sortida: dilluns 22 de juliol a les 9:15h des del Parc de la Remunta. 

Arribada: divendres 26 de juliol a les 18:30 aproximadament al c/ Álvarez de Castro 

(petanca). 

 

6. Objectius generals de les colònies: 

- Adquirir i mantenir l’autonomia en els hàbits relacionats amb la pròpia neteja , 

higiene i salut. 

- Assolir  les normes establertes , entenent- les com un bé per a la convivència entre 

tots. 

- Treballar la interrelació  entre els membres del grup a partir del Centre d’interès i 

de la vida quotidiana de la casa. 

- Desenvolupar actituds que facilitin el diàleg, el respecte i la convivència de grup. 

- Aconseguir una consciència del lloc i la integració del jo amb la natura. 

- Desenvolupar la creativitat i la imaginació. 

- Potenciar el treball en equip i la cohesió de grup. 

- Desenvolupar la imaginació dels nens i nenes, així com la implicació en el centre 

d’interès. 

- Fer partícips als infants de les activitats del C.I, per tal de no perdre el fil conductor 

durant els campaments. 

 

7. 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. 

13:30h Dinar. 

14:30h Temps lliure. 

15:30h Activitat de tarda. 

17:00h Berenar i continuar l’activitat. 
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19:00h Dutxes. 

20:30h Sopar. 

21:30h Activitat de nit. 

22:15h Tothom a dormir 

 

5. Què farem?  

 

- Centre d’interès: totes les activitats estan guiades per una història que fa de fil 

conductor que descobriran els infants en començar les colònies.  

- Activitats: gimcanes, jocs de pistes, jocs de nit, d’aigua i un llarg etcètera.  

- Excursions d’un dia: Realitzarem una excursió de curta durada per anar a conèixer el 

castell de Santa Oliva i passar-hi el dia.  

- Serveis: per mantenir una bona organització dins el funcionament de la casa, dividim 

els infants en grups perquè puguin realitzar diferents tasques (neteja dels exteriors, 

parar i desparar taules, neteja i endreça de lavabos, habitacions i sales, etc).  

 

A més a més, la casa disposa de piscina on refrescar-nos els dies de més calor i on 

realitzar activitats relacionades amb el Centre d’Interès. 

 



 
 

4 
 

 

8 . Plànnig:  

 Dll 22 Dm 23 Dc 24 Dj 25 Dv 26 

MATI 

Viatge 

Instal·lació i 

descoberta de 

l’entorn. 

Piscina Excursió 

 

Gran joc 2 
Recollida de 

motxilles i 

viatge de 

tornada 
TARDA Presentació CI Gran joc 1  

Tornem de 

l’excursió i fem 

samarretes 

 

Preparació 

Festa 

NIT 

 

Excussió 

nocturna 

 

Jocs de nit 

 

Jocs de nit i 

Bivac 

Festa i Vetllada 



 
 

5 
 

 

9. Material que cal portar: 

 

- MOTXILLA PETITA  (la utilitzarem per a les excursions d’un dia):  
- Esmorzar i dinar del primer dia 
- Cantimplora d’aigua  
 
- MOTXILLA GRAN 
- Sac de dormir 
- Mudes senceres per a 5 dies 
- 2 pantalons llargs 
- 2 samarretes de màniga llarga 
- 1 pijama d’estiu 
- Anorac i forro polar 
- Cangur o capelina 
- Tovallola de piscina 
- Tovallola de dutxa 
- Xancles de riu (cordades) 
- 2 banyadors 
- Calçat còmode  

- Calçat còmode (qui no tingui botes 
de muntanya que en porti 2 parells) 

- Roba per embrutar 
- Bossa per a la roba bruta (de roba). 
- Samarreta blanca per tenyir. 
- Cantimplora gran 1’L (mínim). 
- Fulard de l’esplai. 
- Gorra o barret. 
- Lot amb piles (piles de recanvi). 
- Protecció solar i pels llavis. 
- Necesser complert (pinta, sabó, 

desodorant, raspall i pasta de dents, 
mocadors). 

Llaminadures, consoles i tots els seus derivats, joguines i diners. 

 

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. 

 

 

10.  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 dilluns 22, quan ens trobem a l’esplai, haureu de donar aquesta documentació amb 

el medicament a la Carla, responsable de sanitat. 

Contacte  



 

6 
 

Per saber com van les colònies, podeu fer-ho utilitzant diferents vies:  

 

• Horari de secretaria: de dilluns a dijous de 16 a 19 hores. Dimecres de 9 a 14 

hores. Telèfon (contestador): 937442195  

• Actualitzacions periòdiques a Facebook, Instagram i Twitter.  

 

 

Precs i Preguntes 
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