ACTIVITATS EDUCATIVES
CASA DE COLÒNIES

CA L'ALDRIC

Fitxa Tècnica de la casa
La casa de colònies el l’Aldric és un Mas dels segles XVI-XIX adaptada com a
casa de colònies, envoltat de prats i boscos de la mateixa propietat. amb paratges
idíl·lics, al ben mig de les Gavarres i en concret a Romanyà de la Selva al Baix
Empordà.
La casa de colònies està distribuïda en dues plantes, La planta baixa a on hi
trobem l'entrada, distribuïdor, 2 menjadors, cuina, sala de professors, sala taller i
l'escala d'accés a la planta de dalt. A la primera planta hi trobem les habitacions i
dos blocs de sanitaris. La capacitat de les habitacions és de 8 a 18 places.
La casa és autoritzada per a 98 places.
Als exteriors trobem el pati i prat adjunts a la casa, envoltats per parets i tanca.
També hi trobem la piscina i a més del patí i el prat la casa té un antic oliver amb
arbres i herba a més dels boscos del voltant, així com els camps d’esports (futbol,
vòlei i bàsquet).
Població: Santa Cristina d'Aro
Servei Mèdic: CAP a Llagostera i Sta. Cristina d'Aro 6km i Hospital de Palamós a
18km.
Distàncies: Barcelona 90km i Girona 27km

DISTRIBUCIÓ HABITACIONS:
1) ALA SUD: 44 places






1 hab. de mestres de 3 lliteres + 2 llit baix, amb bany  8 places
1 hab. de 5 lliteres  10 places
1 hab. de 1 llitera  2 places
1 hab. de 7 lliteres  14 places
1 hab. de 5 lliteres  10 places

2) ALA NORD: 46 places





1 hab. de 5 lliteres  10 places
1 hab. de 5 lliteres  10 places
1 hab. de 4 lliteres  8 places
1 hab. de 9 lliteres  18 places

Com arribar:

Per arribar, agafar l’AP7 fins la sortida 9A (Palamós, St. Feliu Guíxols,
Lloret). Continuar per la C35 direcció St. Feliu Guíxols, Lloret de Mar i
Vidreres, fins la sortida nº 94 de Llagostera/Tossa de Mar.
Travessar el poble de Llagostera direcció Sta. Cristina d’Aro, fins la
última rotonda a la sortida de Llagostera i agafar direcció Romanyà
de la Selva per la carretera de Panedes.

Lleure i Aventura

vol ser una eina per ajudar a la planificació de
les vostres colònies escolars amb la màxima garantia de qualitat i
seguretat.

Lleure i Aventura

consta d’un equip humà i professional del
lleure educatiu que vetlla en tot moment pel bon funcionament de
les vostres colònies.
Un equip que gaudeix de la seva feina i que farà que les vostres
colònies siguin úniques, treballant dia a dia per la millora dels
nostres projectes educatius i ajudant-vos en tot moment durant la
vostra estada de colònies.
Entenem l’educació com un procés permanent i l’educació en el
lleure pretén ajudar al infant a forjar la seva personalitat, amb valors
que permetin la seva socialització, sent les cases de colònies un
marc privilegiat per dur a terme aquesta educació integral.

PROPOSTES EDUCATIVES
CENTRES D'INTERÈS

Ed.
Infantil

Escola de Màgia

X

El Bibliotecari de Contes

X

Entre tam-tams i tipis

X

Cavallers i Princeses

X

Cicle
Inicial

Cicle
Mitjà

X

X

Vida a la Prehistòria

X

X

Olimpíades a l'Antiga Grècia

X

X

El món dels Bandolers

X

X

Raid d'Aventura

TS. Biodiversitat "Descobrir Les Gavarres"

ESO

X

X

X

Aventura Medieval

Colònies en Anglès

Cicle
Superior

X

X

X
X

EDUCACIÓ
INFANTIL

ESCOLA DE MÀGIA (Educació Infantil 3DIES)
Amb aquest centre d’interès descobrirem la màgia de la natura a través del nostre Mag Poff.
Passarem moltes proves, ens convertirem en Ajudants de Bruixots i el nostre Mag Poff ens
explicarà que la casa a on ens trobem és una Escola de Màgia molt antiga, però que
actualment té un problema i és que els nens i nenes ja no creuen en la màgia i s’està
quedant sense alumnes. Voleu ajudar al Mag Poff i convertir-vos en aprenents de
Bruixots???
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).

ENTRENAMENT DE
BRUIXOT
(Circuit de Psicomotricitat)

GIMCANA MÀGICA
i
ESPECTACLE DE
MÀGIA

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

EL BOSC ENCANTAT

CUINA MÀGICA

(Recorregut de Natura i dels
Sentits)

(Taller Agroalimentari)

17:00-17:30

Berenar

Berenar

17:30-19:00

"ENS CONVERTIM EN
BRUIXES I BRUIXOTS!

LA MÀGIA DELS JOCS

(Taller om pintaran un barret de
bruixot de tela)

(Jocs tradicionals)

19:00-20:00

Temps lliure

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT
"ELS ESTELS MÀGICS"

VETLLADA
i
TEATRE DE TITELLES

22:30

Bona nit

Bona nit

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Lliurament de
Diplomes
i
COMIAT

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

ESCOLA DE MÀGIA (Educació Infantil 2DIES)
Amb aquest centre d’interès descobrirem la màgia de la natura a través del nostre Mag Poff.
Passarem moltes proves, ens convertirem en Ajudants de Bruixots i el nostre Mag Poff ens
explicarà que la casa a on ens trobem és una Escola de Màgia molt antiga, però que
actualment té un problema i és que els nens i nenes ja no creuen en la màgia i s’està
quedant sense alumnes. Voleu ajudar al Mag Poff i convertir-vos en aprenents de
Bruixots???
Horari

Primer dia

Segon dia
Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).

ENTRENAMENT DE
BRUIXOT
i
ESPECTACLE DE MÀGIA

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

EL BOSC ENCANTAT
(Recorregut de Natura i dels
Sentits)

17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

"ENS CONVERTIM EN
BRUIXES I BRUIXOTS!
(Taller om pintaran un barret de
bruixot de tela)

19:00-20:00

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT
"ELS ESTELS MÀGICS"

22:30

Bona nit

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Lliurament de Diplomes
i
COMIAT

Els responsables de les
activitats es reserven el dret de
poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

EL BILIOTECARI DE CONTES (Educació Infantil 3DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes coneixeran un llibre màgic a on es guarden tots
els contes del món. El nostre Bibliotecari és l’encarregat de cuidar tots aquests contes i de
fer que no s’oblidin mai, però aquest llibre màgic és una mica entremaliat i s’han escapat
alguns personatges dels contes i el nostre Bibliotecari necessita l’ajut dels nens i nenes per a
que tornin al llibre. Voleu ajudar a que tornin els personatges dels contes al nostre llibre
màgic???
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

A LA RECERCA DEL
CISTELL DE LA
CAPUTXETA

EL PETIT INDI I EL
MÓN DELS COLORS

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).
Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

(Recorregut de Natura i dels
Sentits)

T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

LES PROVES DEL
BIBLIOTECARI

JOCS TRADICIONALS
o
CUINA DE CONTES

(Circuit de Psicomotricitat)

(Taller Agroalimentari)

17:00-17:30

Berenar

Berenar

17:30-19:00

LES TITELLES D'EN
PINOTXO

FEM EL CONTE!!!

15:00-17:00

(Taller om pintaran una titella de
tela)

(Jocs teatrals)

19:00-20:00

Temps lliure

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT

VETLLADA
i
TEATRE DE TITELLES

22:30

Bona nit

Bona nit

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Lliurament de
Diplomes
i
COMIAT

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

EL BILIOTECARI DE CONTES (Educació Infantil 2DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes coneixeran un llibre màgic a on es guarden tots
els contes del món. El nostre Bibliotecari és l’encarregat de cuidar tots aquests contes i de
fer que no s’oblidin mai, però aquest llibre màgic és una mica entremaliat i s’han escapat
alguns personatges dels contes i el nostre Bibliotecari necessita l’ajut dels nens i nenes per a
que tornin al llibre. Voleu ajudar a que tornin els personatges dels contes al nostre llibre
màgic???
Horari

Primer dia

Segon dia
Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).

EL PETIT INDI I EL MÓN
DELS COLORS

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès

A LA RECERCA DEL
CISTELL DE LA
CAPUTXETA
15:00-17:00

(Recorregut de Natura i dels
Sentits)
o

Lliurament de Diplomes
i
COMIAT

LES PROVES DEL
BIBLIOTECARI
(Circuit de Psicomotricitat)
17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

LES TITELLES D'EN
PINOTXO
(Taller om pintaran una titella de
tela)

19:00-20:00

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT I TITELLES

22:30

Bona nit

Els responsables de les activitats
es reserven el dret de poder
modificar l'ordre o substituir
alguna activitat per raons
externes, climatologia, etc...

ENTRE TAM-TAMS I TIPIS (Educació Infantil 3DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes es convertiran en veritables indis. Construirem
un poblat, coneixerem com vivien, els seus costums, la seva cultura i la seva estima a la
mare terra. Voleu conèixer a en Llop Fosc i al Xaman Cap Tronat? Doncs tingueu el
vostres cavalls a punt que farem l’Indi!!!
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

VULL SER INDI
(Diferents proves de la cultura
índia)

GRAN JOC DEL
POBLAT

Dinar

Dinar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).
Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

DESCOBRIM LA
RESERVA

CONEIXEM LA MARE
NATURA
(Recorregut de Natura)

(Gimcana de Descoberta)
17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

FEM EL NOSTRE
"POBLAT"

19:00-20:00

Temps lliure

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

Sopar

Sopar Mestres

Lliurament de
Diplomes
i
COMIAT

ENS VESTIM

(Construcció i decoració del
nostre poblat)

T. Lliure

Dinar Mestres

Berenar

(Taller d'ambientació a on
confeccionarem el nostre tocat
indi)

21:00-21:30

T. Lliure

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT

FESTA AL POBLAT!!!

22:30

Bona nit

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

ENTRE TAM-TAMS I TIPIS (Educació Infantil 2DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes es convertiran en veritables indis. Construirem
un poblat, coneixerem com vivien, els seus costums, la seva cultura i la seva estima a la
mare terra. Voleu conèixer a en Llop Fosc i al Xaman Cap Tronat? Doncs tingueu el
vostres cavalls a punt que farem l’Indi!!!
Horari

Primer dia

BENVINGUDA
11:00-12:30

Segon dia
Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00
Presentació de la colònia i de les
instal·lacions
(normes, límits, horaris).

VULL SER INDI
(Diferents proves de la cultura
índia)

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

FEM EL NOSTRE
"POBLAT"
(Construcció i decoració del nostre
poblat)

17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

(Taller d'ambientació a on
confeccionarem el nostre tocat indi)

Lliurament de Diplomes
i
COMIAT

ENS VESTIM

19:00-20:00

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT
I LLEGENDES ÍNDIES

22:30

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret de
poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

CAVALLERS I PRINCESES (Educació Infantil 3DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjaran a l’Edat Mitjana i han d’ajudar al
nostre escuder a convertir-se en Cavaller. Viurem moltes aventures i després de passar
moltes proves, ens convertirem en Ajudants de Cavallers. Voleu ajudar al nostre Cavaller i
convertir-vos en Ajudants de Cavallers?
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

VULL SER CAVALLER!!!

GIMCANA
D'INVESTIDURA

Dinar

Dinar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).
Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

15:00-17:00

T. Lliure

T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès

TALLER ARTESANAL

EL DRUIDA
(Recorregut Botànic i de Natura)

(Decorarem el nostre escut
d'armes)

Berenar

Berenar

17:00-17:30

17:30-19:00

Dinar Mestres

TALLER DE CIRC
(Activitat de Circ)

(Taller de danses o Taller
d'ambientació medieval)

Temps lliure

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

Sopar

T. Lliure

Sopar Mestres

Dinar Mestres

Lliurament de
Diplomes
i
COMIAT

DANSES MEDIEVALS
o
ENS VESTIM

19:00-20:00

21:00-21:30

T. Lliure

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT

VETLLADA
i
TEATRE DE TITELLES

22:30

Bona nit

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

CAVALLERS I PRINCESES (Educació Infantil 2DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjaran a l’Edat Mitjana i han d’ajudar al
nostre escuder a convertir-se en Cavaller. Viurem moltes aventures i després de passar
moltes proves, ens convertirem en Ajudants de Cavallers. Voleu ajudar al nostre
Cavaller i convertir-vos en Ajudants de Cavallers?
Horari

Primer dia

Segon dia
Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).

VULL SER CAVALLER!!!

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

EL DRUIDA
(Recorregut Botànic i de Natura)

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Lliurament de Diplomes
i
COMIAT

Berenar

17:00-17:30

TALLER ARTESANAL
17:30-19:00

(Decorarem el nostre escut
d'armes)

19:00-20:00

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT I TITELLES

22:30

Bona nit

Els responsables de les activitats
es reserven el dret de poder
modificar l'ordre o substituir
alguna activitat per raons
externes, climatologia, etc...

CICLE
INICIAL
i
CICLE MITJÀ

ENTRE TAM-TAMS I TIPIS (Cicle Inicial 3DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes es convertiran en veritables indis. Construirem
un poblat, coneixerem com vivien, els seus costums, la seva cultura i la seva estima a la
mare terra. Voleu conèixer a en Llop Fosc i al Xaman Cap Tronat? Doncs tingueu el
vostres cavalls a punt que farem l’Indi!!!
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).

(Recorregut de Natura)

VULL SER INDI
(Diferents proves de la
cultura índia)

Dinar

Dinar

EXCURSIÓ

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

FEM EL NOSTRE
"POBLAT"
(Construcció i decoració del
nostre poblat)

DESCOBERTA
TERRRITORI INDI
(Circuit d'Orientació amb mapa
amb diferents proves)

17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

(Taller d'ambientació a on
confeccionarem el nostre tocat
indi)

TALLER D’ATRAPA
SOMNIS

19:00-20:00

Temps lliure

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

Sopar

T. Lliure

Dinar Mestres

Lliurament de
Diplomes
i
COMIAT

Berenar

ENS VESTIM

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT

22:30

Bona nit

T. Lliure

Sopar Mestres

FESTA AL POBLAT!!!
(Discoteca)

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

ENTRE TAM-TAMS I TIPIS (Cicle Inicial 2DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes es convertiran en veritables indis. Construirem
un poblat, coneixerem com vivien, els seus costums, la seva cultura i la seva estima a la
mare terra. Voleu conèixer a en Llop Fosc i al Xaman Cap Tronat? Doncs tingueu el
vostres cavalls a punt que farem l’Indi!!!
Horari

Primer dia

BENVINGUDA
11:00-12:30

Segon dia
Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00
Presentació de la colònia i de les
instal·lacions
(normes, límits, horaris).

VULL SER INDI
(Diferents proves de la cultura
índia)

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

FEM EL NOSTRE
"POBLAT"
(Construcció i decoració del nostre
poblat)

17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

TALLER ARTESANAL
o
DESCOBERTA
TERRRITORI INDI

19:00-20:00

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT + DISCOTECA

22:30

Bona nit

Lliurament de Diplomes
i
COMIAT

Els responsables de les
activitats es reserven el dret de
poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

AVENTURA MEDIEVAL (Cicle Inicial i Cicle Mitjà 3DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjaran a l’Edat Mitjana i han d’ajudar al
nostre escuder a convertir-se en Cavaller de la Cort. Viurem moltes aventures i després de
passar moltes proves, ens convertirem en Ajudants de Cavallers i el nostre jove escuder
aconseguirà el seu somni!!! Voleu ajudar al nostre Cavaller i convertir-vos en ajudants
de Cavallers?
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).

TORNEIG MEDIEVAL
(Diferents proves de torneig
Medieval, jocs tradicionals,
punteria, etc..)

EL GRAN JOC DEL
CASTELL
(Joc de l’Oca Medieval)

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

TALLER DE CIRC
(Activitat de Circ)

17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

TALLER DE CIRC
(Activitat de Circ)

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

TALLER D’ESCUTS
(Decorarem un escut de fusta)

20:00-21:00

Sopar

Sopar

21:30-22:30

JOC DELS ESCUTS

22:30

Bona nit

Lliurament de
Diplomes
i
COMIAT

(Danses tradicionals i
medievals)

Temps lliure

Sopar Mestres

Dinar Mestres

DANSES TRADICIONALS

Temps lliure

T. Lliure

T. Lliure

Berenar

19:00-20:00

21:00-21:30

Dinar

T. Lliure

Sopar Mestres

“EL BALL DE LA CORT”
(DISCOTECA)

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

AVENTURA MEDIEVAL (Cicle Inicial i Cicle Mitjà 2DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjaran a l’Edat Mitjana i han d’ajudar al
nostre escuder a convertir-se en Cavaller de la Cort. Viurem moltes aventures i després de
passar moltes proves, ens convertirem en Ajudants de Cavallers i el nostre jove escuder
aconseguirà el seu somni!!! Voleu ajudar al nostre Cavaller i convertir-vos en ajudants
de Cavallers?
Horari

Primer dia

Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Segon dia

Presentació de la colònia i de les
instal·lacions
(normes, límits, horaris).

EL GRAN JOC DEL
CASTELL
(Joc de l’Oca Medieval)

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

TORNEIG MEDIEVAL
(Diferents proves de torneig
Medieval, jocs tradicionals,
punteria, etc..)

17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

ACTIVITAT DE CIRC
o
TALLER ARTESANAL

19:00-20:00

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT + DISCOTECA

22:30

Bona nit

Lliurament de Diplomes
i
COMIAT

Els responsables de les
activitats es reserven el dret de
poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

OLÍMPIADES A L’ANTIGA GRÈCIA 3 DIES(Cicle Inicial i Cicle Mitjà)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjaram a l’Antiga Grècia i coneixerem al
nostre personatge de l’antiguitat que ens demanarà fer una Olimpíada en el seu honor.
Voleu participar i ésser els més citius, altius i fortius?
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

EL PENTATLÓ!!!

JOCS A L’ANTIGA
GRÈCIA

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).

(5 proves Olímpiques:
llançament de javelina, martell,
pes, cursa de carros i salt de
longitud)

(Jocs tradicionals i de
cucanya)

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

ENTRENAMENT
OLÍMPIC
(Diferents jocs de preparació i
entrenament)

TALLER ARTESANAL
(Decorarem un recipient de
terracota amb motius grecs)

17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

(Divertida cursa d’orientació
amb diferents proves)

(Aprendrem tècniques de teatre
de la tragèdia grega)

19:00-20:00

Temps lliure

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

Sopar

LA MARATÓ

21:00-21:30
21:30-22:30

T. Lliure

Sopar Mestres

JOC DE NIT
Bona nit

T. Lliure

Dinar Mestres

Lliurament de
Diplomes
i
COMIAT

Berenar

JOCS TEATRALS

T. Lliure

Sopar Mestres

FESTA DE LES GRANS
PANATENEES
(DISCOTECA)

22:30

Dinar

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

OLÍMPIADES A L’ANTIGA GRÈCIA (C. Inicial i C. Mitjà 2DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjaram a l’Antiga Grècia i coneixerem al
nostre personatge de l’antiguitat que ens demanarà fer una Olimpíada en el seu honor.
Voleu participar i ésser els més citius, altius i fortius?
Horari

Primer dia

BENVINGUDA
11:00-12:30

Segon dia
Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00
Presentació de la colònia i de les
instal·lacions
(normes, límits, horaris).

LA MARATÓ
(Divertida cursa d’orientació
amb diferents proves)

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

EL PENTATLÓ!!!
(5 proves Olímpiques: llançament
de javelina, martell, pes, cursa de
carros i salt de longitud)

Lliurament de Diplomes
i
COMIAT

Berenar

17:00-17:30

TALLER ARTESANAL
17:30-19:00

(Decorarem un recipient de
terracota amb motius grecs)

19:00-20:00

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT + DISCOTECA

22:30

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret de
poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

VIDA A LA PREHISTÒRIA (Cicle Inicial i Cicle Mitjà 3 DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes es convertiran en veritables arqueòlegs i a
través d’una troballa científica coneixerem con vivien els nostres antecessors, aprendrem les
seves tècniques de cacera, així com molts aspectes de la seva vida a la Prehistòria i si
podem, visitarem diversos vestigis prehistòrics de la zona.
Voleu viatjar a la Prehistòria i conèixer com vivien els nostres antecessors?
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).

EXCURSIÓ
(Excursió a vestigis prehistòrics
de la zona)

GRAN GIMCANA
PREHISTÒRICA

Dinar

Dinar

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

VIDA A LA
PREHISTÒRIA

LA CACERA I
(Tècniques de caça prehistòrica)

(Jocs per aprendre aspectes de
la Prehistòria)
17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

TALLER D'ESPELMES
DE GREIX

19:00-20:00

Temps lliure

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

Sopar

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT

22:30

Bona nit

Lliurament de
Diplomes
i
COMIAT

LA CACERA II
(Tècniques de caça prehistòrica)

T. Lliure

Dinar Mestres

Berenar

(Farem una espelma com es
feia a la Prehistòria)

21:00-21:30

T. Lliure

T. Lliure

Sopar Mestres

FESTA TROGLODITA
(DISCOTECA)

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

VIDA A LA PREHISTÒRIA (Cicle Inicial i Cicle Mitjà 2 DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes es convertiran en veritables arqueòlegs i a
través d’una troballa científica coneixerem con vivien els nostres antecessors, aprendrem les
seves tècniques de cacera, així com molts aspectes de la seva vida a la Prehistòria i si
podem, visitarem diversos vestigis prehistòrics de la zona.
Voleu viatjar a la Prehistòria i conèixer com vivien els nostres antecessors?
Horari

Primer dia

Segon dia
Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de les
instal·lacions
(normes, límits, horaris).

LA CACERA
(Tècniques de caça prehistòrica)

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

VIDA A LA PREHISTÒRIA
(Jocs per aprendre aspectes de la
Prehistòria)

17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

TALLER D'ESPELMES DE
GREIX
(Farem una espelma com es feia a
la Prehistòria)

19:00-20:00

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT + DISCOTECA

22:30

Bona nit

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Lliurament de Diplomes
i
COMIAT

Els responsables de les
activitats es reserven el dret de
poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

EL MÓN DELS BANDOLERS (Cicle Inicial i Cicle Mitjà 3DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjaran a la Catalunya bandolera i coneixerem
al nostre “particular” bandoler, vivint moltes aventures amb ell.
Vine i viu una aventura bandolera!!!
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).

DESCOBERTA DEL
TERRITORI BANDOLER
(Divertida cursa d’orientació
amb diferents proves)

GIMCANA
BANDOLERA: "SOM
LA BANDA"

Dinar

Dinar

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

VIDA BANDOLERA I
(Diferents jocs per convertir-nos
en bandolers)

T. Lliure

Dinar Mestres

JOCS TRADICIONALS
(Diferents jocs de l'època dels
bandolers catalans)

17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

(Diferents jocs de preparació,
entrenament i circuit de
punteria)

(Farem el nostre sarró de pell o
el nostre fulard de bandoler)

19:00-20:00

Temps lliure

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

Sopar

VIDA BANDOLERA II

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT

22:30

Bona nit

T. Lliure

Dinar Mestres

Lliurament de
Diplomes
i
COMIAT

Berenar

TALLER ARTESANAL

T. Lliure

Sopar Mestres

FESTA BANDOLERA
(DISCOTECA)

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

EL MÓN DELS BANDOLERS (Cicle Inicial i Cicle Mitjà 2DIES)
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjaran a la Catalunya bandolera i coneixerem
al nostre “particular” bandoler, vivint moltes aventures amb ell.
Vine i viu una aventura bandolera!!!
Horari

Primer dia

Segon dia
Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de les
instal·lacions
(normes, límits, horaris).

JOCS TRADICIONALS
(Diferents jocs de l'època dels
bandolers catalans)

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

Dinar Mestres

Dinar
T.
Lliure

Dinar Mestres

Presentació Centre d'Interès
15:00-17:00

DESCOBERTA DEL
TERRITORI BANDOLER
(Divertida cursa d’orientació amb
diferents proves)

17:00-17:30

Berenar

17:30-19:00

(Farem el nostre sarró de pell o el
nostre fulard de bandoler)

Lliurament de Diplomes
i
COMIAT

TALLER ARTESANAL

19:00-20:00

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT + DISCOTECA

22:30

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret de
poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

CICLE
SUPERIOR

RAID D’AVENTURA (Cicle Superior i ESO)
El Raid d’aventura és una competició multidisciplinar destinada a provar la capacitat de
resistència, de navegació i de supervivència d’equips en completa autonomia. Amb aquest
centre d’interès passareu diferents proves i coneixereu diferents disciplines dels denominats
esports d’aventura. T’apuntes???
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

BUBBLE FOOTBALL
i
ARCHERY TAG

(Iniciació a l’orientació amb
GPS terrestres)

Dinar

Dinar

08:00
09:00
10:00

BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació de la colònia i de
les instal·lacions
(normes, límits, horaris).

GEOCACHING

Jocs de Presentació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

15:00-17:00

T. Lliure

T. Lliure

Dinar Mestres

S.O.S. RESCUE TEAM

BUBBLE FOOTBALL
i
ARCHERY TAG

Berenar

Berenar

Presentació Centre d'Interès

17:00-17:30

17:30-19:00

Dinar Mestres

ESPORTS
ALTERNATIUS

TEAM BULDING

(futbol flag, mazaball, lacrosse,

(Dinàmiques de Outdoor)

tchoukball, kin-ball)
19:00-20:00

Temps lliure

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

Sopar

21:00-21:30

T. Lliure

Sopar Mestres

T. Lliure

Sopar Mestres

21:30-22:30

JOC DE NIT

DISCOTECA

22:30

Bona nit

Bona nit

T. Lliure

Dinar Mestres

Lliurament de
Diplomes
i
COMIAT

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

El Treball de síntesi és un conjunt d’activitats d’ensenyament/aprenentatge, fetes en equip, concebudes
per comprovar si s’han aconseguit, les capacitats formulades en els objectius establerts en les diferents
àrees curriculars.
Els crèdits de síntesi estan programats atenent els objectius generals de l’etapa educativa, sense estar
adscrits a cap àrea o matèria, i estan formats per un conjunt d’activitats interdisciplinàries relacionades
amb diferents àrees del currículum comú de l’alumne, i es pretén provocar una sèrie de situacions en que
l’alumne aplicarà de manera pràctica, coneixements i habilitats adquirits durant un llarg període
d’aprenentatge, amb la fi de trobar solucions als problemes plantejats.
Lleure i Aventura disposa de diferents treballs de síntesi per realitzar en cases de colònies o albergs.
Aquests programes estan pensades per alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO en una estada mínima de 3 dies i en
els nostres treballs de síntesi s’agrupen el treball, la natura, la diversió i la convivència.
Diferents models de crèdits de síntesi:
 Estudi d’un entorn (riu, llac, mar, bosc, parc, municipi, cuitat, comarca, país...) com element
vertebrador de les activitats, continguts i objectius proposats.


Anàlisi d’un fet rellevant d’actualitat.



Centres d’interès: el turisme, festes majors, el patrimoni, les tradicions...



Estudi de les diverses opcions de futur: orientació professional o acadèmica.

Utilitzem una metodologia globalitzadora que es concreta mitjançant un centre d’interès que esdevé el fil
conductor de totes les activitats d’ensenyament - aprenentatge que es realitzaran.
En primer lloc caldrà programar una reunió amb tot el professorat i amb l’equip pedagògic de Lleure i
Aventura per a concretar els objectius i continguts específics que es volen treballar en el crèdit. És
d’aquesta manera com es podran adaptar les activitats dissenyades a nivell individual i col·lectiu, de la
mateixa manera que elaborar els materials curriculars que serveixen de suport per fer el seguiment del
procés d’aprenentatge dels alumnes.
El crèdit de síntesi es desenvolupa en part a l’escola i en part a una casa de colònies. Es caracteritza per
ser intensiu i exclusiu, i per tenir una sola seqüència que permet mantenir la tensió d’aprenentatge de
l’alumnat.
Les fases d’aquesta seqüència són:
 Fase inicial. Es fa al centre i inclou les sessions prèvies a la realització del crèdit de síntesi a la casa
de colònies. Es presenta el tema, els continguts, els objectius, l’organització, els criteris d’avaluació, etc. i
es detecten els coneixements o les mancances dels alumnes sobre els continguts del crèdit de síntesi.
 Fase de recerca, tractament i elaboració de la informació. Es desenvolupa durant l’estada a la casa de
colònies, mitjançant les activitats d’aprenentatge fixades en cada àmbit de treball en cada una de les
sessions. En aquesta fase es realitzen diferents tipus d’activitats paral·leles i els/les alumnes treballen en
grups i de forma individual, guiats per l’equip de monitors/es que s’ocupa d’organitzar tota la jornada
d’activitats d’una manera motivadora i engrescada amb el centre d’interès
 Fase de síntesi: Es realitza al centre i consisteix en l’elaboració de les fitxes de treball i la preparació
per grups d’una exposició oral a l’aula, fruit de les aportacions individuals i col·lectives.
Monitoratge: Per tal de dur a terme les activitats que proposarem per a l’estada a la casa de colònies i en
la fase prèvia a l’escola, es disposa en jornada complerta d’un equip de monitors i monitores formats/des
per posar en pràctica aquestes activitats d’una manera lúdica, tot aprofitant els recursos que ofereix la
zona.

Treball de Síntesi: BIODIVERSITAT-DESCOBRIR LES GAVARRES
L’objectiu del treball és l’estudi del massís de Les Gavarres a la comarca del Baix Empordà a
través de l'antiga masia de Ca l'Aldric (situació i història, impacte humà, excursionisme,
esports d’aventura, flora i fauna, idiomes...).
Horari

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

Llevar-se
Esmorzar

Llevar-se
Esmorzar

08:00
09:00
10:00

Recollida
BENVINGUDA
11:00-12:30

Presentació del TdS i de les
instal·lacions
(normes, límits, horaris).

Presa de dades
Estació Meteorològica

FLORA I FAUNA DE LES
GAVARRES

Instal·lació

Dinar

13:00.14:00
14:00-15:00

T. Lliure

T. Lliure

Presa de dades
Estació Meteorològica
15:00-17:00

Presa de dades Estació
Meteorològica

Activitat Meteorologia
i
Valoració TdS

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

Presa de dades
Estació Meteorològica

TREKKING A LA COVA
D'EN DAINA

VIA FERRADA

17:00-17:30

Berenar

Berenar

17:30-19:00

(recollida de mostres per fer
l’herbari)

GEOCACHING

19:00-20:00

Temps lliure

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

Sopar

Dinar
T. Lliure

Dinar Mestres

COMIAT

BOSC DE RIBERA

21:00-21:30

21:30-22:30

22:30

T. Lliure

T. Lliure

T. Lliure

Sopar Mestres

Presa dades nocturna
Estació Meteorològica

Presa dades nocturna
Estació Meteorològica

ACTIVITAT DE NIT

ACTIVITAT DE NIT

Bona nit

Bona nit

Els responsables de les
activitats es reserven el dret
de poder modificar l'ordre o
substituir alguna activitat per
raons externes, climatologia,
etc...

COLÒNIES ESCOLARS EN ANGLÈS
Lleure i Aventura ofereix un nou camí per ajudar als nostres infants a aprendre
anglès, una llengua molt important pel seu futur. La raó de ser de les nostres colònies
es troba en l’aprenentatge de la llengua estrangera, així com propiciar que els nens i
les nenes gaudeixin amb la llengua anglesa, de la mateixa manera que ho farien en la
seva pròpia llengua. Per això la nostra gran aposta és la immersió lingüística, com
a creació d’un entorn propici per a que els nens i les nenes perdin por a expressar-se, a
partir de la necessitat. Es a dir, que l’ambient generat a les colònies propiciï que el
infant es vegi impulsat al seu ús, sense bloquejar-se, en virtut d’una demanda real, molt
semblant a la que es trobarien a l’estranger.
L'objectiu de les COLÒNIES ESCOLARS EN ANGLÈS és proporcionar activitats de
lleure educatiu practicant la llengua anglesa, on els infants es familiaritzin i perdin la
vergonya tot jugant, fent excursions, tallers, esports d’aventura, gimcanes, danses ... en
un entorn natural i distès.
Objectius:





Millorar la comprensió oral de la llengua anglesa.
Augment de l’atreviment, recursos i fluïdesa a l’hora de parlar la llengua
anglesa.
Identificació de la llengua anglesa com a mitjà d’expressió i de lleure.
Immersió gradual segons el cicle educatiu, atenent les particularitats de la franja
d’edat, per tal d’atendre millor les seves necessitats per assolir la comprensió
oral de la llengua anglesa.

Malgrat ser unes estades lingüístiques, les activitats preparades parteixen d’uns
valors, comuns a la nostra cultura, que fomenten, entre d’altres coses:









El respecte al company i a la diversitat.
Interculturalitat.
La sostenibilitat del medi ambient.
Integració i coneixement del territori.
El sentit de responsabilitat que implica la pertinença a un grup.
La formació integral de la persona dins del marc que imposa la convivència.
Fomentar l’autonomia del nen/a.
Foment d’hàbits saludables.

Tot això sense perdre l’esperit de les colònies de Lleure i Aventura.
Per tal d’acomplir aquest objectiu tenim al nostre servei un equip qualificat
d’educadors/es que asseguren la millor pràctica de l’anglès dins del nostre esperit de
colònies escolars.
Les COLÒNIES ESCOLARS EN ANGLÈS es realitzen a diferents instal·lacions i la
metodologia i recursos per l’aprenentatge de l’anglès són enfocades pels nostres
educadors/es a través d’activitats adaptades a cada grup d’edat i cicle educatiu.

Cicle Inicial:
DIMENSIÓ COMUNICATIVA
Parlar i conversar
Producció de textos breus orals memoritzats com cançons, poemes, rimes, amb la utilització
d’imatges sempre que l’activitat ho requereixi, adaptant l’entonació, el to de veu o el gest al
contingut.
Reproducció del lèxic bàsic i dels missatges relacionats a les situacions comunicatives
habituals.
Participació activa en activitats de dramatitzacions, explicació de contes dialogats i
representacions conjuntes, com recitacions de poemes o cançons, mostrant respecte per les
produccions dels altres.
Escoltar i comprendre
Comprensió d’instruccions simples de treball i d’actuació dins les colònies.
Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social.
Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual.
Comprensió global d’un text d’estructura repetitiva, amb un contingut fàcil d’entendre i de
predir amb ajut d’elements gestuals i icònics.
Comprensió específica del lèxic bàsic per entendre el contingut de narracions, descripcions i
situacions, amb ajut d’elements gestuals i icònics.
Interès i respecte per les intervencions orals dels altres.
Llegir i comprendre
Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual.
Comprensió de mots i frases senzilles conegudes i treballades en els contextos orals de l’aula
i les colònies.
Escriure
Escriptura de mots i missatges breus a partir de produccions orals relacionades amb les
vivències, les experiències i les activitats a les colònies.
Producció de missatges breus seguint un model treballat i fàcilment identificable en la llengua
d’aprenentatge.
Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
Observació de la importància dels aspectes fonètics, de ritme, accentuació i entonació de la
llengua anglesa i del seu ús per a la millora de la comprensió i producció orals.
Reconeixement i ús de mots i estructures senzills propis de la llengua anglesa.
Observació de les diferències entre la llengua oral i l’escrita.
Observació de la relació entre el so i la seva grafia.

Cicle Mitjà:
DIMENSIÓ COMUNICATIVA
Parlar i conversar
Participació activa en els intercanvis orals: formulació de preguntes, simulacions i diàlegs, en
el context de les colònies i pròxims a l’alumnat.
Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons, poemes, rimes, amb
acompanyament d’elements no verbals que ajudin a la comprensió de la llengua.
Participació activa en les interaccions orals emprant la pronunciació, l’entonació, ritme i
expressions orals habituals d’ús a les colònies i valorant i respectant les normes que regeixen
la comunicació (torns de paraules, to de veu, gest adequat i rols).
Producció de missatges breus orals que permetin parlar sobre la vida quotidiana a les
colònies tant en activitats individuals com en grup.
Ús de les estructures pròpies de la llengua anglesa en les produccions orals.
Escoltar i comprendre
Comprensió d’instruccions (rutines, ordres, etc.) simples i encadenades d’actuació durant les
colònies.
Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social.
Identificació del lèxic bàsic d’un tema específic amb ajut d’il·lustracions o sense.
Audició i comprensió global de textos orals de tipologia diversa, en diferents suports i formats
(diàleg, relat, descripció) i amb un grau de dificultat adequat al nivell.
Ús guiat d’estratègies de comprensió: anticipació del contingut, formulació d’hipòtesis,
verificació, identificació de paraules clau.
Respecte i esforç d’atenció, comprensió i valoració per les intervencions orals dels altres.
Llegir i comprendre
Comprensió de textos senzills de la temàtica de les colònies per copsar el sentit general i
extreure’n informació per a la realització de tasques concretes o com a gaudiment de la lectura.
Interès per la lectura de textos com a font d’informació i de plaer.
Escriure
Producció de missatges breus relacionats amb situacions de la vida quotidiana a les colònies.
Producció de textos a partir de models i incorporant expressions i frases senzilles conegudes
i treballades oralment per transmetre informacions rellevants relacionades amb els temes de
treball a les colònies.
Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua anglesa.
Associació de grafia, pronunciació i significat a partir de models escrits i expressions orals.
Ús de recursos que ajudin a l’aprenentatge de la llengua (memorització, recitació, associació
de mots) i reflexió sobre el propi aprenentatge, especialment per captar els petits avenços que
s’assoleixen.
Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera com a
instrument per a la realització de tasques, com a eina d’aprenentatge i d’accés al coneixement i
com a llengua de comunicació dins i fora de l’aula.

Cicle Superior:
DIMENSIÓ COMUNICATIVA
Parlar i conversar
Interacció oral a les colònies en situacions reals o simulacions amb progressiva autonomia i
eficàcia.
Producció d’instruccions de treball i d’actuació a les colònies.
Formulació de preguntes i respostes a missatges quotidians d’intercanvi social i relacionats
amb el contingut temàtic que es treballa, prestant atenció a l’entonació i la pronunciació
adequades.
Participació activa en les interaccions orals emprant la pronunciació, l’entonació, el ritme i les
estructures orals treballades i respectant les normes bàsiques de comunicació (torn de paraula,
to de veu).
Reproducció i producció de textos orals com cançons, poemes, rimes, narracions, textos
breus relacionats, emprant el llenguatge verbal i no verbal.
Ús de les estructures pròpies de la llengua anglesa en les produccions orals.
Exposició oral individual o en grup .
Disposició per superar les dificultats que poden sorgir en una interacció tot utilitzant
estratègies que facilitin la comunicació (repetició, utilització d’exemples, gest, imatges).
Escoltar i comprendre
Comprensió d’instruccions de treball i d’actuació a les colònies.
Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social i de missatges relacionats amb el
contingut temàtic de les colònies.
Identificació del lèxic i expressions bàsiques del centre d’interès.
Audició i comprensió de textos orals i audiovisuals (diàlegs, narracions, descripcions,
instruccions de jocs, receptes) adequat al nivell i a l’edat que facilitin la interacció entre
l’alumnat.
Distinció per l’entonació entre una pregunta, una exclamació i una instrucció o una frase.
Interès i esforç per comprendre les produccions orals a les colònies.
Llegir i comprendre
Lectura de textos de la temàtica de les colònies, per copsar el sentit general i extreure’n
informació per a la realització d’una tasca concreta.
Escriure
Producció de paraules, expressions i textos relacionats amb situacions de la vida quotidiana a
les colònies.
Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites.
Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
Reconeixement i ús de les similituds i irregularitats bàsiques i formes gramaticals pròpies de
la llengua estrangera des d’una visió comunicativa i d’ús.
Reconeixement i ús de les estructures bàsiques pròpies de la llengua anglesa.
Reflexió i aprofitament de les tècniques i recursos de producció escrita d’altres llengües per a
la producció de textos escrits propis.
Utilització de recursos que ajudin a l’aprenentatge de la llengua com la memorització, la
recitació, l’associació de mots, el reconeixement d’estructures bàsiques.
Progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i planificació
del treball, acceptació de l’error, autocorrecció i autoavaluació de tot el propi procés
d’aprenentatge.
Reconeixement i ús de la llengua anglesa com a eina d’aprenentatge, d’accés i organització
d’informació i transmissió de coneixements.
Confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera i valoració del treball
cooperatiu.

COLÒNIES D'IMMERSIÓ EN ANGLÈS
Cicle
Inicial

Cicle
Mitjà

X

X

Adventures in Sherwood

X

X

The Greek Olympics

X

X

X

X

X

CENTRES D'INTERÈS

Ed.
Infantil

The Magic Storyteller

X

Medieval adventure

X

Adventure raid

Cicle
Superior

THE MAGIC STORYTELLER (Educació Infantil)
With this animation the kids will discover a magic book in which are kept all the different
tales around the world. Our Magic Storyteller is responsable for taking care of all these
tales and to preserve them, so nobody forgot them. But this magic book is a bit naughty
and some characters have run away from their stories. Our Storyteller needs the help of
all the boys and girls so that the characters come back. Do you want to help to save
all the characters of our magic book?
Time
08:00

1st Day

2nd Day
Good Morning

09:00

Breakfast

10:00
11:00-12:30

Arrival, discovery,
presentation of the camp
and the facilities

THE COLOURS
GYMKHANA

13:00.14:00

Lunch

Lunch

14:00-15:00

Free time

Teachers’ lunch

Presentation of the
Animation
15:00-17:00

LET’S HELP
LITTLE RED RIDING
HOOD
(Nature circuit)

17:00-17:30

Snack

17:30-19:00

PINOCCHIO’S PUPPETS!
(Puppet workshop)

19:00-20:00

Free time

20:00-21:00

Dinner

21:00-21:30

Free time

Free time

21:30-22:30

Night Game

22:30

Good night

Free time

Teachers’ lunch

Tidy up time,
C.I. closing and diploma
ceremony
Goodbye

The monitors in charge of
the activities reserve the
right to alter the order or
substitute any activity due to
external reasons or weather
conditions.

MEDIEVAL ADVENTURE(Educ. Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà)
With this animation the kids will travel to the Middle Ages and will have to help our squire to
become a Court Knight. We’ll experience many adventures and after pass in some tests,
we’ll become Knight Assistants and our Knight will accomplish his dream. Do you want to
help our Knight and become Knight assistant?
Time

1st Day

2nd Day
Good Morning

3rd Day
Good Morning

Breakfast

Breakfast

11:00-12:30

Arrival, discovery,
presentation of the camp
and the facilities

Medieval Tournament

“The Castle Game”
Activities

13:00-14:00

Lunch

Lunch

Lunch

08:00
09:00
10:00

14:00-15:00

15:00-17:00

Teachers’
lunch

Free time

Presentation of the
Animation and Circus
workshop activities

Free time

Teachers’
lunch

Craft workshop

Free time

Teachers’
lunch

Tidy up time,
C.I. closing and diploma
ceremony
Goodbye

17:00-17:30

Snack

Snack

17:30-19:00

Circus workshop activities

Traditional dances and
preparation of “The Court
Ball”

19:00-20:00

Free time

Free time

20:00-21:00

Dinner

Dinner

21:00-21.30

Free time

Teachers’
dinner

Free time

Teachers’
dinner

21:30-22:30

Night Game

Leisure activity

22:30

Good night

Good night

The monitors in charge of
the activities reserve the
right to alter the order or
substitute any activity due
to external reasons or
weather conditions.

ADVENTURES IN SHERWOOD (Cicle Inicial i Cicle Mitjà)
With this animation the kids will travel to Sherwood and live vibrating adventures with
Robin Hood. We’ll experience many funny moments, and once we’ve passed some test,
we’ll become members of Robin Hood’s gang!
Do you want to help Robin Hood and become real bandits?
Time

1st Day

08:00
09:00

2nd Day
Good Morning

3rd Day
Good Morning

Breakfast

Breakfast

10:00

11:00-12:30

Arrival, discovery,
presentation of the camp
and the facilities

Orienteering

Traditional Games

13:00-14:00

Lunch

Lunch

Lunch

14:00-15:00

15:00-17:00

Teachers’
lunch

Free time

Presentation of the
Animation and activities
"The our band"

Free time

Teachers’
lunch

Circus workshop activities

Free time

Teachers’
lunch

Tidy up time,
C.I. closing and diploma
ceremony
Goodbye

Snack

Snack

Target practice circuit

Craft workshop

17:00-17:30

17:30-19:00

19:00-20:00

Free time

Free time

20:00-21:00

Dinner

Dinner

21:00-21.30

Free time

Teachers’
dinner

Free time

Teachers’
dinner

21:30-22:30

Night Game

Leisure activity

22:30

Good night

Good night

The monitors in charge of
the activities reserve the
right to alter the order or
substitute any activity due
to external reasons or
weather conditions.

GREEK OLYMPICS (Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Superior)
We’ll move to the ancient Greece through our Stellar Door and we’ll take part in some unique
and exciting Olympic Games. Do you want to travel through our Stellar Door and
participate in the Greek Olympics?

Time

1st Day

08:00
09:00

2nd Day
Good Morning

3rd Day
Good Morning

Breakfast

Breakfast

10:00

The last test!

11:00-12:30

Arrival, discovery,
presentation of the camp
and the facilities

The Marathon

Activities

13:00-14:00

Lunch

Lunch

Lunch

14:00-15:00

15:00-17:00

Teachers’
lunch

Free time

Presentation of the
Animation
And
Olympic Games

Free time

Teachers’
lunch

Craft workshop

Free time

Teachers’
lunch

Tidy up time,
C.I. closing and diploma
ceremony
Goodbye

17:00-17:30

Snack

Snack

17:30-19:00

Olympic Games

Theatre Games

19:00-20:00

Free time

Free time

20:00-21:00

Dinner

Dinner

21:00-21.30

Free time

Teachers’
dinner

Free time

Teachers’
dinner

21:30-22:30

Night Game

Leisure activity

22:30

Good night

Good night

The monitors in charge of
the activities reserve the
right to alter the order or
substitute any activity due
to external reasons or
weather conditions.

ADVENTURE RAID (Cicle Mitjà i Superior)
The adventure raid is a multidisciplinary competition with the purpose to show your
resistance, navigation and survival skills, by teams with absolute autonomy. With this
animation you will pass different tests and you’ll get to know different disciplines of the socalled adventure sport. Will you join us?
Time

1st Day

08:00
09:00

2nd Day
Good Morning

3rd Day
Good Morning

Breakfast

Breakfast

10:00

11:00-12:30

Arrival, discovery,
presentation of the camp
and the facilities

Adventure activities

13:00-14:00

Lunch

Lunch

14:00-15:00

15:00-17:00

Teachers’
lunch

Free time

Presentation of the
Animation and Team
Building
(Outdoors dynamics)

Free time

Teachers’
lunch

Adventure activities

Adventure Raid
(Raid with different tests
very active such as target
practice circuit, tree
climbing, slack-lines...)
Lunch
Free time

Teachers’
lunch

Tidy up time,
C.I. closing and diploma
ceremony
Goodbye

17:00-17:30

Snack

Snack
Geocaching

17:30-19:00

Alternative Sports
(Lacrosse, mazaball,
tchoukball, kim-ball...)

19:00-20:00

Free time

Free time

20:00-21:00

Dinner

Dinner

21:00-21.30

Free time

Teachers’
dinner

(Orienteering initiation with
land GPS)

Free time

Teachers’
dinner

21:30-22:30

Night Game

Leisure activity

22:30

Good night

Good night

The monitors in charge of
the activities reserve the
right to alter the order or
substitute any activity due
to external reasons or
weather conditions.

SORTIDES
D'UN DIA

SERVEIS DE LLEURE

LLEURE I AVENTURA
Lleure i Aventura treballa amb la ràtio:
1 monitor/a per cada 12-15 nens/es per a Educació Infantil.
1 monitor/a per cada 15-20 nens/es per a Educació Primària.
1 monitor/a per cada 18-20 nens/es per a Secundària.
a) Organització de la colònia per grups.
Per afavorir el funcionament i la comprensió de les activitats curriculars per part dels alumnes,
aquestes es treballaran mitjançant subgrups, amb una ràtio de 15 a 20 nois/es per Cicle Mitjà,
Superior i ESO i de 12 a 15 nois/es per Educació Infantil i Cicle Inicial.
Aquests grups estaran dirigits per un monitor/a que acompanyarà als infants a totes les
activitats. Els grups els podeu portar fets o si ho desitgeu els podem fer a la mateixa casa de
colònia de manera aleatòria.
Pel que es refereix a les activitats lúdiques, aquestes es realitzaran de forma conjunta amb tot
el grup.

b ) Centre d’interès
Les activitats, tant curriculars com lúdiques, es presenten a través d’un centre d’interès, que
difereix en cada cicle educatiu.
Aquest centre d’interès serà el fil conductor de l’estada, a la vegada que ens permet treballar
aspectes com la imaginació i la creativitat.
Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial podran començar a treballar aquest centre
d’interès a l’escola mitjançant un missatge dels protagonistes del centre d’interès que adjuntem
a aquesta programació.

c ) Temporalització de les activitats
Cada activitat que es proposa té una durada temporal flexible, depenent de l’edat dels
participants, el nivell de coneixements previs i les característiques concretes de cada grup. En
cas de pluja les activitats s’adaptaran o es substituiran per altres.
A l’hora dels àpats, els monitors mengen al mateix temps que els participants. Els professors
efectuen el servei de vigilància i ajuden al personal de la casa a les tasques de menjador. Es
dóna l’opció que els mestres mengin a l’estona que els monitores realitzen el servei de
vigilància.

d ) Temps a càrrec dels monitors.
Activitats en horari comprès entre les 10.00h i les 12.30h, les 14.00h i les 17.00h, les 17.30h a
19.00h i les 21.00h a les 22.30h (per a educació infantil i cicle inicial) o 23.00h (per a cicle mitjà
i cicle superior).

e ) Temps a càrrec dels mestres.
El dia d’arribada i fins el inici de la programació establerta, els mestres, conjuntament amb els
monitors/es s’ocupen dels nens/es fins a les 12.30h, que és quan el grup ha contractat el
primer dinar .
Esmorzar i àpats .- Els mestres serviran els àpats als nois i noies (esmorzar, dinar, berenar i
sopar)
Els temps lliures marcats en l’horari de l’estada són a càrrec del professorat.

f ) Horari.
L’hora d’inici de les activitats és a les 10.00h i la de finalització és a les 22.30h per a educació
infantil i cicle inicial i les 23.00h per a cicle mitjà i cicle superior.

g ) Durada de les activitats
La durada de les activitats i tallers varia entre 1h. i dos quarts i 2 hores, depenent de l’edat dels
participants, el tipus d’activitat (taller, activitat lúdica, joc de nit,...) i altres factors condicionants
(climatologia en referir-nos a les activitats a l’aire lliure).

h ) Ràtio monitors/a – noi/a
1 monitor/a per cada 12-15 nens/es per a Educació Infantil.
1 monitor/a per cada 15-20 nens/es per a Educació Primària.
PRIMÀRIA I ESO.

De
De
De
De

35
41
56
71

a
a
a
a

40
55
70
85

alumnes:
alumnes:
alumnes:
alumnes:

INFANTIL

2
3
4
5

monitors.
monitors.
monitors.
monitors.

De
De
De
De

35
45
60
75

a
a
a
a

45
60
75
80

alumnes:
alumnes:
alumnes:
alumnes:

3
4
5
6

monitors.
monitors.
monitors.
monitors.

Consultar en cas de voler Monitor extra sobre ràtio.

i ) La rebuda
El primer dia l’equip de monitors/es ja us estarà esperant i us acompanyarà a la zona a on
anirem a esmorzar. Els mestres juntament amb el coordinador/a farà un repàs del nombre de
nens/es, els horaris i desenvolupament de l’estada, així com de les activitats i al·lèrgies
alimentàries. Seguidament el coordinador/a us ensenyarà les habitacions per tal que els
nens/es es puguin instal·lar el mateix dia abans de dinar, o bé, a la tarda en el cas que hi hagi
hagut una altre escola que marxi el mateix dia i les habitacions encara no estiguin a punt.

j ) El menjador
Els mestres o els nens han de parar taula a tots els àpats. També cal que col·laboreu per
retirar el plats, desparar taula i deixar les taules netes al final del servei.

k ) Control alimentari i menús
Els nostres menús constantment es renoven i sempre sota la tutela i control dels nostres
dietistes aconseguint uns menús sans i equilibrats.
Els menús es realitzen a la cuina de la mateixa casa de colònies i en el cas que es desitgi es
pot realitzar algun canvi en el menú donat. Per tal de poder atendre les necessitats de tots els
infants, cal que ens comuniqueu amb la suficient antelació si hi ha nens que tenen necessitats
específiques en quan a l’alimentació (al·lèrgies alimentàries, dietes especials, etc...) segon el
formulari adjunt a l’apartat d’autoritzacions.

l) Materials
Treballarem els tallers, tant lúdics com curriculars, utilitzant instruments i recursos materials
diversos, molts dels quals estan pensats i dissenyats especialment per les activitats que
realitzarem. L’objectiu no és altre que assolir els aprenentatges i ajudar a desenvolupar les
capacitats motrius i cognoscitives dels alumnes.

