
 

COLÒNIES D’ESTIU DE TALAIOTS 2020 

 Participants 

El grup de Talaiots (joves nascuts el 2005 i el 2006) estarà integrat per 18 joves. 

Compartirem la casa amb els grups de Dofins (2009 i 2010) i de Estels (2007 i 2008). 

 Equip de monitors/es 

- Raquel de Jodar Luis. Cap de grup 

- Paula Garcia Pellón. Responsable de sanitat 

- Helena Font Vilà. Responsable de material 

- Kevin Tello. Responsable de fotografia 

 

 Ubicació 

Les colònies seran del 23 al 27 de juliol, i les passarem a la casa de Mas Batllori.  

www.masbatllori.com 

La casa es troba al municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l’Estany. 

 Horaris i transport 

Sortida: av. Álvarez de Castro (davant del club de petanca) a les 8:15 del matí del 

dijous 23 de juliol. 

Tornada: av. Álvarez de Castro (davant del club de Petanca) a les 18:30 del dilluns 27 

de juliol. 

 Objectius principals de les colònies 

o Aconseguir una bona cohesió entre els membres del grup i amb els/les 

monitors/es. 

o Desenvolupar la creativitat i la imaginació. 

o Desconnectar de la rutina i de la situació que ha provocat la COVID-19. 

o Aprendre a respectar la casa i l’entorn. 

o Interioritzar les normes d’higiene i de sanitat relacionades amb la 

situació creada per la COVID-19. 

 

http://www.masbatllori.com/


 

 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 

13:30h Dinar 

16:00h Activitat de tarda 

17:00h Berenar i continuació de l’activitat 

19:30h Dutxes 

20:30h Sopar 

22:00h Activitat de nit 

23:30h Anem a dormir 
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 Material que cal portar 

- Mascareta (si és d’un sol ús, porteu-

ne 5) 

- Bossa de tela, paper o cartró per 

guardar la mascareta 

- Motxilla gran 

- Motxilla petita per l’excursió 

- Sac de dormir 

- 4 mudes completes 

- Uns pantalons llarg 

- Pijama 

- Jersei 

- Forro polar o jaqueta 

- Cangur o capelina 

- Tovallola de piscina 

- Tovallola de dutxa 

- Xancles per la dutxa 

- Banyador 

- 2 parells de calçat còmode (que no 

rellisqui) 

 

- Bossa per a la roba bruta (de roba) 

- 1 samarreta blanca de cotó per tenyir 

- Cantimplora  

- Foulard de l’esplai 

- Gorra o barret 

- Lot amb piles de recanvi 

- Protecció solar i pels llavis 

- Màrfega o esterilla 

- Necesser complet (pinta del cabell, sabó, 

desodorant, raspall i pasta de dents, 

mocadors) 

- Estoig (llapis, boli, llapis de colors o 

retoladors, goma d’esborrar, tisores, …) 

- Recordeu portar l’esmorzar i el dinar del 

primer dia i la MASCARETA! 

- COSES QUE NO S’HAN  DE DUR: mòbils, 

caramels, consoles, joguines i diners... 

 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 i el medicament a la monitora responsable de sanitat abans de pujar 

a l’autocar. 

 

 

 

 

 

 



 

 Protocol sanitari 

Degut a la situació sanitària que hem viscut i que encara estem vivint, causada pel virus 

de la COVID-19, aquest any intensificarem les mesures de seguretat i d’higiene. Cada 

dia farem un registre de la temperatura dels infants, i controlarem que no presentin 

cap dels símptomes compatibles amb la malaltia. També ens rentarem les mans molt 

sovint, com a mínim, abans i després de cada àpat, de cada activitat, i cada vegada que 

canviem d’espai. Els infants i els monitors hauran de portar posada la mascareta 

sempre que, pel motiu que sigui, no es pugui mantenir la distància de 1’5m. Totes les 

activitats estan pensades per que es puguin realitzar mantenint la distància.  

En cas que algun infant mostrés algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, 

actuarem de la següent manera: l’infant en qüestió es quedarà amb un monitor o 

monitora (ambdós amb la mascareta posada), en un lloc degudament ventilat i 

còmode, a l’espera de la família, que haurà de recollir a l’infant i dur-lo a un centre 

mèdic. Els altres integrants del seu grup de convivència podran seguir amb la 

realització de les colònies, però mantenint-se separats de la resta dels grups de 

convivència. Les famílies dels infants del grup de convivència de l’afectat pels 

símptomes seran avisats telefònicament. Si el resultat de la prova de l’infant que ha 

patit símptomes és negatiu (no té COVID-19), els seus companys/es i monitor/a podran 

continuar amb l’activitat. Si la prova surt positiva (sí que té COVID-19), caldrà seguir les 

indicacions dels serveis sanitaris, abandonar l’activitat i fer una quarentena de 14 dies.  

Us recordem que les famílies heu d’informar de qualsevol símptoma compatible amb 

la malaltia abans de la realització de l’activitat. També que heu d’assegurar que els 

vostres fills i filles portin el nombre suficient de mascaretes per als dies que duren les 

colònies.  

El dia que marxem de colònies, haureu de comprovar la temperatura i l’absència de 

símptomes dels infants ABANS de portar-los. 

 

 

 



 

 Contacte 

Telèfon: 93 744 21 95. L’horari de secretaria és de dilluns a divendres d’11h a 13h i de 

17h a 19h. Durant el cap de setmana, i NOMÉS PER EMERGÈNCIES ens podreu trucar al 

607 63 85 67 (el mòbil no estarà a les colònies, però contactaran de seguida amb 

nosaltres!). 

 

A través dels nostres perfils a les xarxes socials anirem actualitzant la informació sobre 

les colònies, a través de fotos sobretot. Si sou usuaris d’alguna d’aquestes xarxes, us 

animem a seguir-nos! 

o Instagram: @cexixell 

o Facebook: facebook.com/cexixell 

o Twitter: @cexixell 

 

Si teniu qualsevol dubte abans de marxar de colònies, no dubteu a trucar-nos i us 

informarem del que calgui!!! 

 

Fins ben aviat!! 

 

 

Paula, Helena, Kevin i Raquel 

L’equip de monitors i monitores de Talaiots. 


