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COLÒNIES D’ESTIU DE BARRUFETS 2019 

1. Participants: 

El grup de Barrufets (2009 i 2010). 

2. Equip de monitors i monitores: 

• Oleguer Salvadó → cap de grup.  

• Anna Basquet → responsable de sanitat.   

• Ildara Duran → responsable de fotografia.  

 

3. Lloc i ubicació:  

La casa de colònies on ens allotjarem és l’Alberg Roques Blanques i està situada 

a Ribes de Freser, Girona (Direcció: N-260, 17534 Ribes de Freser, Girona). 

http://roquesblanques.cat/es 

 

 

4. Transport i horaris de trobada. 

Anirem en tren i tornarem en autocar.  

- Sortida: Dissabte 20 de juliol a les 9:00h a l’estació d’Hospitalet de Llobregat 

de Rodalies.  

- Arribada: Divendres 26 de juliol a les 18:30h al Carrer Álvarez de Castro 

(davant de la petanca). 

 

5. Objectius generals de les colònies: 

- Aprendre a respectar i gaudir de la natura.  

http://roquesblanques.cat/es
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- Potenciar la cohesió de grup a través del treball en equip i la cooperació.  

- Potenciar l’autonomia dels infants a través de la vida quotidiana, el treball 

dels hàbits d’higiene, endreça, l’alimentació i la relació amb els iguals.  

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

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

- Que s’ho passin molt bé i siguin feliços.  

6. Horari base: 

8:00h  Ens aixequem els monitors/es  

8:30h  S’aixequen els infants  

9:00h  Esmorzar  

10:00h  Serveis  

10:45h  Activitat de matí  

13:00h  Dinar  

13:30h  Temps lliure  

15:00h  Activitat de tarda  

16:30h  Berenar i continuació de l’activitat  

19:00h  Dutxes  

20:00h  Sopar  

22:00h  Activitat de nit  

23:30h  Anem a dormir  

 

7. Plànning de les colònies:   

 
Dissabte 20 Diumenge 21 Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

Matí 

- Arribada i 

instal·lació 

 

- Activitats 

de CI 

- Activitat 

de matí 

del CI 

- Activitat 

de matí 

del CI 

- Excursió  - Activita

t final 

del CI  

- Recollida 

de l’entorn 

- Tornada  

Tarda 

- Descobert

a de 

l’entorn 

- Piscina 

- Activitat 

de tarda 

- Taller 

d’interior  

- Taller de 

colònies  

- Excursió 

a 

l’Ermita 

de Sant 

Antoni   

- Piscina  

- Taller de 

colònies  

- Prepara

ció 

festa  

- Tornem a 

casa  
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Nit 

- Presentaci

ó del CI  

  

- Joc de nit - Vetllada 

 

- Bivac   - Jocs 

d’interior  

- Festa   

 

8. Material que cal portar:  

- Motxilla gran 

- Motxilla petita per l’excursió 

- Sac de dormir 

- Màrfega (per la ruta) 

- 7 mudes dividides per bosses  

- 3 samarretes de màniga llarga 

- 2 pijames  

- 1 jaqueta, anorac o forro polar (per 

si fa fred) 

- Cangur o capelina 

- Ulleres de piscina 

- Tovallola de piscina 

- Tovallola de dutxa 

- Xancletes de riu (lligades) 

- 2 banyadors 

- Botes de muntanya 

- Bambes o calçat còmode 

 

 

- 1 muda de roba per embrutar 

- Bossa per a la roba bruta (de roba) 

- 1 samarreta blanca per pintar 

- Cantimplora gran 

- Foulard de l’esplai 

- Gorra o barret 

- Lot amb piles i bombeta i piles de recanvi 

- Protecció solar i pels llavi i crema per 

després del sol 

- Funda de bivac  

- Necesser complert (pinta del cabell, 

sabó, desodorant, raspall i pasta de 

dents, mocadors, ...) 

- Recordeu portar l’esmorzar i el 

dinar del primer dia 

Coses que no s’han de dur: 

Mòbils, caramels, consoles, 

joguines i diners.  
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9. Medicaments: 

Si hem d’administrar algun medicament durant les colònies, s’ha d’omplir una 

autorització específica (demaneu-la a secretaria o www.xixell.cat), i lliurar la 

còpia de la recepta mèdica a la monitora responsable de sanitat abans de pujar 

al tren. 

 

10. Contacte: 

Per saber com van les colònies, podeu fer servir les següents vies:  

a) Telèfon: podeu trucar al 93 744 21 95 per demanar informació els 

dilluns, dimecres i dijous de 16:00h a 19:30h, i els dimecres de 10:00h a 

14:00h.  

b) Contacte de cap de setmana: 607 638 567 

c) També anirem actualitzant tot sovint les nostres xarxes socials:  

 

 

Facebook: facebook.com/xixell  

 

Twitter: @cexixell  

 

Instagram: @cexixell 

 

L’equip de monitors/es 


