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FUNCIONAMENT COLÒNIES A EL COLLELL
1.- La casa:
Totalment sectoritzada , cada grup té el seu espai d’habitacions i Menjador. Amb un
gran ventall d’espai interior per activitats en cas de pluja. Cada grup tindrà assignat un
punt de reunió per fer el canvi de monitor a Mestres/professors.

2.- Horari d’àpats alumnes:
Esmorzar: 9:00h
Dinar: 13:30h
Sopar: 20:30h (si son d’Educació Infantil poden sopar a les 20:00h)

3.- El dia a dia a les colònies:
En el planning veureu que el que està en vermell és el temps dels Mestres
/professors i el que està en negre és el temps dels Monitors.
El grup arriba a l’hora acordada, potser a les 11h / 12h per exemple. En lloc d’anar a la
casa directament si el grup és inferior a 100 places , es pot fer una visita a les Estunes,
on estaran els monitors esperant el grup. Poden esmorzar i fer la visita d’unes
escletxes formades per l’Estany de Banyoles, on s’explica la llegenda de les Goges
(fades d’aigua) i l’origen geològic.
Un cops arribats a la casa , els alumnes es queden amb els monitors i el coordinador
ensenya les habitacions i el menjador. Repassen al·lèrgies, planning , Horaris , etc...
Seguidament es fa l’ instal·lació a la casa . Monitors i mestres/ professors junts.
A la 13.00h
alumnes.

els monitors marxen i se’n fan càrrec dels mestres/professors dels

Sempre 15min abans dels àpats s’ha d’anar a para taula, els grups els fan els
mestres/professors. Al menjador sempre hi haurà un monitor per ajudar.
A les 13.30h vindran la resta d’alumnes al menjador. Els mestres / professors serviran
el menjar que ve en safates , el monitor us les anirà donant.
La resta del funcionament del menjador ,com el desparar taula, s’explicarà als alumnes
al mateix menjador.
A les 14.30h s’acaba el menjador , i els monitors agafen els alumnes i comença el
temps lliure. Que durarà fins les 16:00h, podran jugar a futbol, bàsquet, tennis ,
futbolí, jocs de taula, tenis taula, etc.. No cal que porteu material, ja en tenim a la casa.
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A les 14:30 h els mestres/ professors aniran a dinar al restaurant, on tindran un buffet
d’amanides i el mateix dinar que els alumnes i alguna cosa més per escollir.
De 16:00h a 19:00h temps d’activitat, segons el tema escollit. Entre mig està el berenar
que el donen els monitors. Els mestres /professors poden venir a les activitats que
desitgin. El coordinador els hi informarà on els poden trobar.
A les 19:00h els alumnes aniran amb els monitors al punt de reunió i els deixaran als
mestres professors.
De 19:00h a 20.30h temps de mestres /professors, on entren les dutxes, temps lliure
etc...
A les 20:15h a parar taula al grup que li toqui.
A les 20.30h tots als menjador.
A les 21.30h els monitors agafaran als alumnes i aniran a fer el joc de nit. I els mestres
/professors van a sopar. El primer dia hi ha joc de nit, relacionat amb el centre
d’interès , si s’ha escollit un, i si no es fan jocs pel bosc en funció de l’edat.
L’última nit es fa Disco, que és la única activitat que es comparteix amb altres escoles,
sempre separant ESO de primària.
El grup també pot decidir de no fer Disco i fer un altre joc de nit.
A les 23:00h s’acaba l’activitat. I els monitors deixen als alumnes als
mestres/professors.

A l’endemà a les 8:00h s’aixequen.
A les 8:45h a parar taula, i a les 9:00h tots al menjador.
A les 9:30 els monitors agafen als alumnes i els mestres/professors van a esmorzar.
De les 9.30h a les 13:00h es fan activitats que s’hagin escollit o estiguin dintre del
centre d’interès.
I a les 13:00h tornaríem a començar.

4.- Últim dia:
Si es possible abans d’esmorzar tenir les motxilles fetes, sinó després amb monitors les
poden acabar de fer i baixar-les.
Si cau en dimecres el grup dina a les 13.00h, ja que hi ha entrada de grup i s’han de fer
torns per dinar.
Si cau en Divendres , l’escola escull si vol dinar a l’hora normal o abans.
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5.- La Piscina:
Estarà oberta a partir de la primera setmana de maig.
Sempre serà dintre de l’horari de monitoratge. Hi ha dues piscines : la Gran i la Petita.
A la piscina Gran sempre hi haurà el socorrista de la casa i els monitors del grup, es
comparteix amb altres grups: i l’horari serà : de 11h a 12h o de 12h a 13h. La casa ho
organitzarà.
La piscina petita, el seu aforament es reduït, si es fa servir serà dintre de l’Horari de
monitoratge, en aquest cas no hi haurà socorrista obligatori , però si tots els monitors
del grup. I L’horari serà el mateix que a la Gran.

6.- Temàtica de Colònies : “Els centres d’interès o Eix
d’animació”
Quan s’escull un centre d’interès o Eix d’animació, ja té les activitats programades. El
que es pot fer és escollir alguna activitat extra , que per l’edat puguin fer-la, per
complementar el planning. (opció recomanada o no per C.Superior o ESO)
També pots escollir unes colònies d’aventura on escollint activitats que proposem , us
muntem un planning dels dies de les colònies.
Si sou una escola gran, on venen tots els cicles, es recomana escollir un eix per cada
cicle.

7.- Treballs de Síntesi:
Quan s’escull un tema , cada un té les seves unitats de treball. I és pot escollir alguna
activitat lúdica durant l’estada.
Els Dossiers teniu l’opció de fotocopiar-los vosaltres al centre o per 3,. Euros ho fem
nosaltres. Cada alumnes ha de tenir un dossier.
Un cop marxeu , tindreu un full d’avaluació de cada alumnes que us farem entrega al
marxar. Cada dia els monitors recullen el dossier per corregir-lo.

8.- Ràtio Monitors:
Ed. Infantil: 10 per monitor
Primària : 10/12 per monitor
ESO i Batxillerat: 15/17 per monitor
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9.- Documentació que us enviarem:
- Full del que cal portar, a la casa hi ha llençol de sota coixí i coixinera.
- Dues autoritzacions: una per que els pares donin permís per fer el desplaçament en
cotxe particular de la casa , amb l’acompanyament del tutor, a un centre hospitalari en
cas d’accident o malaltia. La segona permís de drets d’imatge, per si fem fotos o algun
vídeo promocional. Els heu de portar el mateix dia de les colònies.
- Full de servei d’autocar, en cas de que l’heu contractat amb nosaltres, on haureu
d’indicar el nº d’alumnes , mestres , lloc i hora de sortida, telèfon mòbil de contacte,
hora d’arribada de l’últim dia, etc... El rebreu 15 abans de la sortida i l’enviareu 5 dies
abans de la sortida.
- Graella de les intoleràncies, on haurà de constar el nom del alumne, curs i al·lèrgia o
intolerància . Us enviarem un full de salut on el pare haurà de confirmar que el seu fill
té l’al·lèrgia o intol·lerància . I caldrà adjuntar el certificat mèdic corresponent.
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