COLÒNIES
2019
AMPA Baldiri Reixac
EI i primària
Del 18 al 19 de maig

AMB QUI MARXEM DE COLÒNIES

aula2 som una entitat de serveis socioculturals i de dinamització del temps lliure, que va ser
fundada fa més de 45 anys amb la intenció de ser una eina de recursos per a les institucions
educatives del nostre país. Durant aquests anys hem realitzat tot tipus de serveis per a
escoles, ajuntaments i altres entitats.
Els canvis i l’evolució en la societat actual han fet necessari la creació de diferents espais de
lleure per als infants que siguin un complement per a l’escola o l’educació de les famílies.
Entenem l’educació en el temps de lleure com:
L’aprenentatge a través del
joc

La
convivència

El joc és l’activitat natural dels nens i nenes, a través d’ell
aconseguim que l’aprenentatge es faci d’una manera
inconscient i significativa.
És un valor primordial en tota societat desenvolupada.
Potenciant la construcció de la pròpia identitat essent
conscient que hi ha altres identitats i la necessitat de saber
relacionar-se amb els altres.
A partir de materials naturals i quotidians. D’aquesta

L’experimentació i els
sentits

manera facilitem la comprensió del món que ens envolta.
Adaptant l’aprenentatge a la percepció dels infants i
incentivant la curiositat que es desprèn d’aquests per mitjà
de l’observació i la manipulació.

Una educació igualitària

Potenciem la participació activa de tots els infants per
aconseguir la igualtat d’oportunitats.

Reconeixem la

Cada individu és únic i irrepetible i valorem i potenciem les

individualitat

seves capacitats.

ON ANEM

QUÈ FAREM
TERRA A LA VISTA !!!

El capità Xaloc, un dels pirates més coneguts de l’oceà, està seguint la pista d’un fantàstic
tresor. Però té un greu problema: s’ha quedat sense tripulació, ja que després de passar mil
aventures, van decidir quedar-se a les illes del carib gaudint d’unes vacances. Així doncs,
necessita nous mariners per a la seva nova aventura, i convida els nens i nenes a enrolar-se
a la seva colla. Mitjançant les activitats hauran de superar diferents entrebancs i descobrir
les pistes per tal de recuperar el magnífic tresor.

Dia 18

Dia 19

SORTIDA DE L’ESCOLA

BON DIA

Arribada a la casa

Recollida
Esmorzar

Instal·lació

El tresor perdut

Jocs per petits grups
Dinar
Presentació de l’ambientació

Comiat de l’ambientació

Vull ser grumet

TORNADA A L’ESCOLA

Berenar
Vull ser grumet
Sopar
La nit dels estels màgics
Conte de bona nit

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS DE LES COLÒNIES
Els horaris de les activitats van en funció dels horaris dels àpats, comptant que després de
cadascun d’ells els nens i les nenes tindran una petita estona de temps lliure vigilat.

Jocs per petits grups: es tracta de realitzar diversos jocs breus i dinàmics per tal de
començar a conèixer el grup. Entre aquests s’acostumen a fer els jocs de coneixença.

Vull ser grumet: aquesta activitat té una doble finalitat: la primera és que fa d’introducció a
l’ambientació, i l’altra és que són proves situades a diferents llocs claus de la part exterior de
la casa, de manera que en el moment que han d’anar d’una prova a l’altra ja es van situant i
reconeixent el terreny. En aquesta activitat ens convertirem en grumets, tot passant una
sèrie de proves per ajudar al Xaloc a trobar el tresor.

La nit dels estels màgics: És el joc de nit que es fa a l’exterior i per la qual és necessari l’ús
de les llanternes. Aquí ajudarem a trobar tots els estels perduts.

Conte de bona nit: és un conte relacionat amb l’ambientació que s’explica a les habitacions
un cop els nens/es estan ja dins el llit. Té com objectiu que els nens/es es relaxin i agafin el
son més fàcilment.

El tresor perdut: És una gimcana al bosc on haurem de trobar el tresor.

QUÈ HEM DE POSAR A LA MOTXILLA?
Roba
−

1 muda i una de recanvi.

−

Cangur o capelina.

−

Calçat de recanvi

−

Sac de dormir.

−

Llençol de sota i coixinera.

−

Pijama.

−

Tovallola petita per rentar la cara.

−

Roba d’abric, per si refresca per la nit.

Bossa/motxilla
−

Amb l’esmorzar del primer dia.

Necesser
−

Sabó

−

Pinta o Raspall.

−

Pasta i raspall de dents.

−

Crema solar

Altres
−

Llanterna i piles.

−

Gorra.

−

Mocadors.

−

Bossa per a la roba bruta.

−

En el cas dels infants més petits poden portar un nino de casa per dormir.

−

Si algun infant utilitza bolquer, no hi ha cap problema per portar-lo.

No es poden dur objectes de valor

RECOMANACIONS
Anar de colònies és una experiència molt especial pels nens i nenes. A la motxilla han de
portar tot el necessari per estar còmodes al llarg de les colònies, per això és molt important
que el nen o nena conegui perfectament què hi porta a la bossa. Us recomanem: que el
vostre fill/a participi en tots els passos a l’hora de fer-se la motxilla:
-

Revisar la llista de material de les colònies.

-

Ordenar les coses dins la motxilla.

-

Classificar cada muda dins d’una bossa, i si el nen/a és molt petit, indicar-hi el dia de
la setmana.

-

Marcar tota la roba i els seus objectes personals amb el seu nom.

-

Portar roba adequada per les activitats de les colònies.

Si l’infant pren medicació és necessari informar-ne al responsable de l’activitat, omplir
tota la documentació i marcar les dosis que ha de prendre l’infant en la caixa del
medicament. En el moment de la sortida tan sols es farà entrega de la medicació.

INSCRIPCIONS I COST
Del 8 al 12 d’abril

Preu de l’estada: 84 € nen/a + autocar
Pagament: dues quotes del 50%
1r: abril
2n: maig

ORGANITZACIÓ
Sortida
Dissabte 18 de maig: 8:30 a l’escola

Tornada
Diumenge 19 de maig: 17:00 a l’escola.

PEL FORAT DEL PANY
Teniu la possibilitat de seguir el dia a dia de la colònia, pel Forat del Pany! Us farem arribar
els codis d’accés per correu electrònic.

INFORMACIONS PRÈVIES
Abans de les colònies rebreu per correu electrònic informació recordatòria de les colònies.

