LES COLÒNIES
Les colònies són un bon recurs per ampliar coneixements i establir relacions en
un marc i un context diferent a l’habitual. A la nostra escola estan plantejades per
afavorir un seguit d’aprenentatges que fan referència al creixement i desenvolupament
personal i social, i els objectius s’organitzen a partir de tres blocs: l’autonomia, la relació
amb els altres i la descoberta de l’entorn.

L’autonomia:
-

Practicar els hàbits de cura personal, higiene i organització propis de l’edat.

-

Fomentar la responsabilitat i la col·laboració en diferents tasques col·lectives: parar i
desparar taula, mantenir l’ordre a l’habitació...

La relació:
-

Potenciar la convivència amb els companys i companyes, tant del propi grup com
dels altres.

-

Afavorir la participació dels nens i les nenes en un projecte comú.

-

Fomentar el treball en equip.

-

Acceptar i entendre les normes de grup per a una bona convivència: respecte,
tolerància

-

Reforçar la relació entre els nens/es i els educadors/es (mestres i monitors/es) en un
ambient diferent del de l’aula.

La descoberta de l’entorn:
-

Oferir la realització d’activitats en el medi natural.

-

Desenvolupar recursos i estratègies de descoberta a través del treball de camp:
observació, exploració i interpretació.

-

Experimentar tècniques noves (d'orientació, de recollida de dades...) aconseguint que
els nens/es gaudeixin alhora que aprenen, tot desenvolupant l'esperit de l'aventura.

-

Fomentar una actitud de respecte pel medi natural.

L'activitat començarà uns quants dies abans a l'escola. A través de les converses
col·lectives, les fotografies i alguna sorpresa, anirem coneixent la casa, els entorns, les
activitats que hi farem, els jocs…
La motivació és una part molt important en aquest procés de descoberta. A la
tornada ens queda una altra tasca: la de posar en comú les experiències.

ANEM DE COLÒNIES!!
ON?
A Riera de Ciuret, petita masia a la cara sud del Montseny, molt a prop de Barcelona.
La instal·lació està situada a la banda dreta del solei de la muntanya amb una gran panoràmica
del massís.
QUAN?
Els dies 15, 16 i 17 de maig.
Sortirem de l'escola el dimecres, dia 15, a les 9h del matí. És important que siguem molt
puntuals.
Tornarem a l'escola el divendres, dia 17, cap a 2/4 de 5 h de la tarda.
QUI?
Marxem les nenes i els nens d’educació Infantil 3 i 4 anys amb mestres i monitors de
l'escola.
Anirem un/una mestre o monitor/a per cada 8 nens/es i a la masia tindrem més
monitors/es, que ens prepararan activitats de natura i de joc.
LA CASA
Masia amb capacitat per a 120 persones, amb 8 habitacions, zones d’activitats, menjador amb
cuina pròpia (preparació de dietes especials celíacs, intoleràncies o al·lèrgiques), envoltada de
bosc.

LES ACTIVITATS:
Amb l'equip de monitors de La Masia i l’acompanyament de mestres i monitors de
l’escola farem activitats relacionades amb el centre d’interès triat i amb l’entorn natural
que envolta la casa. Que consistiran en jocs de descoberta, gimcana i diferents tallers.

SORTIDA I ARRIBADA
Dimecres, dia 15, al matí podeu anar posant les motxilles (marcades amb nom i cognom
en un lloc ben visible) directament a dins l'autocar. El divendres anterior donarem als
nens un tros de cinta de color diferent segons la seva classe per a què la lligueu també a
un lloc visible de la motxilla.
Els nens i les nenes entraran a la classe com cada dia fins al moment de marxar. Les
tutores estaran esperant al vestíbul per a què els hi doneu els medicaments, en el cas
que siguin necessaris.
Pel que fa a la tornada, arribarem cap a 2/4 de 5h del divendres, dia 17. Els nens/es
aniran baixant de l'autocar a mida que els mestres vegin qui els ve a buscar.
Qualsevol avís urgent durant l'estada a colònies es farà a través de l'escola dins
de l'horari habitual o a través dels pares i mares delegats/des, que disposaran d'un
telèfon de contacte.

I LA MOTXILLA?
És convenient que les bosses
amb
els
recanvis
siguin
transparents. Això ajuda tant als
mestres com als nens i les
nenes a l’hora de buscar les
coses.
Cada bossa ha de portar una
etiqueta amb el nom del nen/a i
el contingut de la bossa.
És bo que els propis nens i
nenes s'organitzin la motxilla
amb l'ajut de l'adult.
Poseu la bossa de dormir (sac i
pijama) a dalt de tot de la
motxilla.

No oblideu marcar la motxilla
amb nom i cognom en un lloc
ben visible

QUÈ CAL PORTAR?
• Dues bosses de recanvis complets, una per dijous i una altra per divendres,
marcada amb el nom del nen/a. En cada bossa hi ha d'haver:
• Un xandall o similar
• Una samarreta
• Roba interior: calces o calçotets i mitjons
• Una bossa amb:
• Tovallola de dutxa
• Xancletes
• Un necesser amb:
• Raspall de dents i pasta
• Tovallola petita
• Pinta
(El sabó líquid és col·lectiu. El posa l'escola)
• Bossa de dormir:
• Sac de dormir

• Pijama
• Llençol protector
• Bossa de recanvis extres:
• Una muda completa
• Dues calces o calçotets
• Dos parells de mitjons
• Un pijama, si cal
• Bossa de calçat:
• Un calçat de recanvi impermeable
• Altres:
• Un jersei gruixut
• Impermeable, cangur o similar
• Anorac
• Llanterna amb pila nova
• Bossa per la roba bruta (millor que sigui de roba, tipus bossa de pa)
Molt important:
No els hi poseu cinturons, ni tirants, ni "petos" ni faldilles. Cal que la vestimenta sigui
còmoda i faciliti l'autonomia.
No hi afegiu més coses, ja van prou carregats!

TOT HA D'ESTAR BEN MARCAT AMB NOM I COGNOM
MEDICAMENTS
Si el vostre fill/a ha de prendre algun medicament durant les colònies, cal que el
doneu a la tutora del curs el mateix dia de marxar a les 9h del matí, indicant per
escrit: el nom del nen/a, la dosi i cada quant cal donar-l'hi. Cal acompanyar-lo amb la
recepta mèdica pertinent.
No poseu els medicaments a la motxilla.
Cal avisar, també per escrit, si algun medicament s'ha de guardar a la nevera.
A la tornada penseu a demanar els medicaments a la tutora.

ANEM DE COLÒNIES!!
A Can Riera de Ciuret
15, 16 i 17 de maig de 2019
E.I. 3 i 4 anys

Feu constar totes aquelles observacions que considereu que els mestres hem de tenir
en compte respecte el vostre fill i/o filla i lliureu-lo a la tutora abans del 6 de maig:
• NOM DEL NEN/A:
• OBSERVACIONS:

COLÒNIES CURS 2018 – 19
Autoritzo a …………………………………………………………… que assisteixi a les
colònies organitzades per l’escola L’Arenal de Llevant a Can Riera de Ciuret els dies 15,
16 i 17 de maig.
Es fa extensiva aquesta autorització a les decisions educatives i a les mèdicoquirúrgiques que fossin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció
facultativa adequada.
No hi ha cap altra incidència mèdica que la que s'exposa.
Feu constar tot el que considereu important (al·lèrgies, intoleràncies…)

Seguretat Social, n …………………………………………………………….
En cas d'urgència ens podeu localitzar als telèfons:
(feu-ne constar més d'un, indicant a qui pertanyen)

Signatura del pare, mare o tutor/a legal,

Nom i cognoms del sotasignant:
Adreça:
Població:
DNI:
Barcelona …………. de ………………….. de 2019

COLÒNIES MAIG 2019. PAGAMENT

Import:
176 €
El vostre fill/a ..................................................................................................
anirà de colònies amb el seu grup els dies 15, 16 i 17 de maig?

SI
NO
(marcar amb una creu)
Signatura

En el cas que hagueu marcat

SI

, us girarem el rebut en el número de compte que

heu facilitat a l’escola el dia 10 de maig.
Recordeu que cal retornar l’autorització signada juntament amb aquest full, a la tutora
abans del 6 de maig. A partir d’aquest dia no s’admetrà cap més autorització.

En cas d'anul·lació d’última hora, es retornarà la quantitat corresponent a l'allotjament i la
manutenció.

Si teniu alguna dificultat per a realitzar l’ingrés en el termini previst, no dubteu a posarvos en contacte amb l'equip directiu

