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Introducció 

 

A les colònies que des de l’associació plantegem, sempre 

vénen acompanyades per un centre d’interès o trama 

argumental, que al llarg de les jornades de colònies s’hi van 

desgranant les activitats. Aquestes no acaben sent fets puntuals 

ni aïllats a la colònia, i tenen un pes fonamental en el transcurs 

de l’estada que afecta directament el centre d’interès, el seu 

desenvolupament i el seu desenllaç. 

La proposta de Centre d’interès d’aquest any és, la tribu dels 

Muxachs. Una aventura d’indis.  

Els participants gaudiran i viuran de primera mà l’historia o 

llegenda, sent ells personatges vitals de l’historia. 
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La llegenda 

 

 “Quan el primer raig de llum de Sol de primavera il·lumini els peus del 

gran arbre sagrat, els indis més preparats del poblat emprendran el llarg viatge 

guiats per la gran àliga sagrada.  

 

La nostre tribu és de les més antigues i conserva totes les seves tradicions. És per 

això que tenim la capacitat de dominar els quatre elements de la terra, 

representats per quatre animals (àliga, serp, ós, tortuga). Som els únics que ho 

podem fer. Apart de la nostre tribu n’hi ha una altre que sempre a volgut ser 

com nosaltres però mai ho ha aconseguit perquè no saben com utilitzar els valors 

(companyarisme, treball en equip, respecte, empatia...). Aquesta tribu va intentar 

capturar els quatre animals sagrats. 

 

Els animals sagrats van fugir corrents cap a direccions diferents. Volien els quatre 

animals per que creien que així serien més poderoses i podrien arribar a dominar 

els quatre elements, ( el foc, l’aigua, el vent i la terra ). Els savis animals per tal 

de no ser mai capturats es van convertir en quatre peces de fusta i van quedar 

repartides i amagades per diferents racons dels boscos.  

 

La gran àliga sagrada mostrarà el camí que ens portarà fins el nostre gran 

objectiu. El camí serà llarg i difícil. Trobarem obstacles i proves que l’etern esperit 

del foc ens te preparats.” 
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Centre d’interès 

 

Desprès d’un llarg camí seguint la gran Àliga sagrada, la 

tribu dels Muxachs, descobreix  uns paratges fantàstics, plens de 

màgia i molt rics en energies.  Les terres de Muxach! 

Decideixen  fer-hi parada i muntar el gran poblat, creuen que 

serà l’últim punt del seu viatge... 

Serà aquí el lloc on recuperarem els nostres valors??? 

 

 

Tu voler ajudar-nos? 
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Objectius de les estades 

 

De caire personal: 

- Coneixement del propi cos. 

- Treballar la psico-motricitat, respectant les limitacions de 

cada edat. 

- Coneixement del grup i monitors. 

- Adquirir hàbits d’autonomia personal. 

  - Rentar-se les mans abans de menjar. 

  - Utilitzar correctament el tovalló. 

  - Utilitzar correctament els coberts. 

- Utilitzar correctament els serveis, el rentamans, el 

paper higiènic, etc. 

  - Tirar de la cadena després d’anar al servei. 

  - Rentar-se les dents. 

- Col·locar correctament els estris de taula, netejar-la i 

posar els coberts en el seu lloc. 

- Adquirir hàbits d’ordre i neteja. 

- Deixar els espais nets després de cada activitat. 

- Respectar i ordenar el material. 

- Tenir la sala endreçada. 

- Ser responsables dels objectes personals, de piscina, 

excursions, sortides, etc. 

- Puntualitat en els horaris generals de la colònia. 
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 De caire grupal: 

 - Responsabilitat amb si mateix i amb la resta del grup. 

 - Respecte a les opinions dels demés. 

 - Respectar el torn de paraula. 

 - Esperit alegre davant de l’estiu. 

 - Ser tolerant i flexible. 

 - Ser crític davant del treball propi i del grup. 

 - Solidaritat amb els demés membres de grup. 

 - Respectar les normes que s’estableixin en el grup. 

De respecte amb l’entorn: 

- Coneixement de l’entorn físic i social. 

- Respectar el medi natural, tant a la casa com a les sortides 

que es facin. 

 - Aprendre a tenir net l’entorn (no llençar papers a terra…) 

- Coneixement històric i geogràfic del medi natural 

(Catalunya), costums i folklore. 

Viure l’aventura: 

- Introduir-se totalment davant de les situacions noves. 

- Tenir els sentits oberts. 

- Participació activa en les activitats que es proposin. 

- Potenciar la imaginació i la creativitat. 

- Realitzar activitats diferents a les realitzades durant el 

curs (jocs, sortides, activitats aquàtiques, visites, centre d’interès, 

vivac,…) 
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 Programació 

 

Grups d’infants: 

 Aquests vindran en funció del nombre de nens i edats 

compreses a partir dels quals se’ls dividirà per monitors referents 

per al bon funcionament de l’estada. Aquests seran sempre fixes i 

tindran el mateix monitor referent o tutor que en serà el 

responsable específic. 

 A més en aquestes estades el responsable de la correcte 

dinàmica global de les colònies recaurà en la figura del 

coordinador de colònies i efectuarà tasques de direcció i 

coordinació alhora d’ésser suport en el cas necessari de requerir-

se. 
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Horari base 

  

8.00h   Llevar-se. 

9.00h   Esmorzar.   

9.30-10.00h  Serveis o Esbarjo . 

10.00-13.30h  Activitat matí. 

13.30-14.00h  Temps lliure i parar taula un quart abans. 

14.00-15.00h  Dinar. 

15.00-16.00h  Temps lliure. 

16.00-17.30h  Activitat tarda. 

17.30-18.00h  Berenar. 

18.00-19.00h  Continuació activitat. 

19.00-20.00h  Dutxes . 

20.00-20.30h  Temps lliure i parar taula un quart abans. 

20.30-21.30h  Sopar. 

21.30-22.00h  Temps lliure. 

22.00-23.30h  Activitat de nit. 

24.00h   Dormir. 

  

Normativa 

Per aconseguir un bon funcionament de les colònies cal 

aplicar unes normes que facilitin la convivència i la solidaritat 

entre els diferents grups, amb la finalitat de que aquestes 

normes es converteixen en hàbits. 
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Equip pedagògic 

Aplicar una línia comú d’actuació davant dels conflictes 

quotidians, solucionant els problemes entre tot l’equip. 

Mantenir els pares informats de tots els esdeveniments 

extraordinaris tan de bé com incidències al cas de les colònies per 

tal que s’assabentin de tot el que pugui succeir, fent-los partícips 

en la cloenda de les colònies en quant recullin els infants. 

Omplir i comentar el full de seguiment diari amb l’equip de 

monitors de grup, amb la finalitat de poder solucionar els 

conflictes que es puguin presentar, o més aviat poder treure el 

màxim de profit en satisfacció de les colònies des de una visió 

pedagògica personalitzada de cada nen. 

  

Infraestructura 

 Mantenir l’ordre i la neteja dels locals. 

 Respectar i tindre cura del mobiliari i material a utilitzar. 

Utilitzar només les coses pactades amb l’escola. 

 

 Relacions personals 

 Respecte mutu. No marginar a ningú. 

 Diàleg. Solucionar les coses parlant, sense baralles ni 

insults. 

 Respecte per als més petits, les seves diferències, horaris de 

descans, etc. 
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Jocs i activitats 

 Ser puntuals en els canvis d’activitats, respectant el màxim 

l’horari de menjador. 

 Respectar i seguir les normes de cada joc. 

 Respectar l’entorn. 

  

Menjador 

 Reforçar els seus hàbits. (Veure objectius d’autonomia 

personal) 

 Menjar-se tot el que hi ha al plat (Màxims i mínims 

establerts per l’escola). 

 No jugar amb el menjar. 

 Controlar el to de veu. 

  

Piscina 

Respectar la normativa interna de la piscina i les 

instal·lacions. Fer cas del socorrista. 

 Ser endreçats als vestuaris. 

 No practicar jocs perillosos ni dins ni fóra de l’aigua. 

  

Sortides i excursions 

 Seguir el grup ordenadament vigilant de no separar-se’n. 

 Obeir en tot moment les normes de circulació durant les 

sortides a poblacions. 

 Respectar l’entorn natural i urbà. 
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Proposta d’activitats  

horari PRIMER DIA SEGON DIA TERCER DIA 
 

8:00h  
ARRIBADA A LA CASA I 

DESCARREGAR MOTXILLES 

+ 

ESMORZAR 

+ 

NORMATIVA. ENTORNS I  

PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

D’INTERÈS 

+ 

INSTAL.LACIÓ A LES 

HABITACIONS 

 

LLEVAR-SE LLEVAR-SE 

9:00h ESMORZAR ESMORZAR 

9:30h Esbarjo a càrrec  

dels monitors 

Esbarjo a càrrec 

dels monitors 
10:00h  

 
 

LA GRAN CAÇERA!! 
+ 

GRIMPEM PER ELS ARBRES 
(circuit de ponts) 

 

 
 
 

LA GRAN BATALLA 
DE  

L’INDI ZUM ZUM 

  
 

13:00h Esbarjo a càrrec  

dels monitors 

Esbarjo a càrrec 

 dels monitors 

Esbarjo a càrrec dels 

monitors 

13:30h DINAR DINAR DINAR   
14:30h Esbarjo a càrrec  

dels monitors 

Esbarjo a càrrec 

 dels monitors 

Esbarjo a càrrec dels 

monitors 

16:00h  
 

 
DESCOBRIM LA VIDA DELS 

INDIS 
( descoberta del poblat) 

 

  

 
ESCALEM EL GRAN PIC D’EN 

BUMBUMBA 
 
 

CREUEM EL GRAN RIU 
(tirolina) 

 

 

19:00h Esbarjo a càrrec  

dels monitors 

Esbarjo a càrrec 

 dels monitors 

20:30h SOPAR SOPAR 
21:30h  

 
Joc de nit 

LA CHAMAN 

 
Show final 

+  
festeta final 

 
23:00h CLOENDA CLOENDA 

23:30h zzZZzzZzZZzZzZZzzzzzzz zzZZzzZzZZzZzZZzzzzzzz 
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Que inclou aquest servei? 

 

- Equip de Monitors 24 hores 

- Director per a tota la colònia 

- Titulacions de monitors segons decret 137/2003 

- Disponibilitat de vehicle per a la colònia 

- Pla d’emergència de colònia organitzada 

- Material d’activitats i tallers 

- Àpats i allotjament  

- L’assegurança d’activitats i cases 

- Notificació de la Generalitat 

- L’organització pedagògica de les activitats esmentades i 

el seu material inherent. 

- Reunió prèvia amb els pares i mares dels participants 

- Seguiment informatiu, reunió i de gestió de tot el disseny 

de la colònia amb els seus promotors  
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Que i posem a la motxilla? 

 Recomanem que feu la motxilla amb l’infant 

 

- Sac de dormir, pijama i bossa per la roba bruta 

- Roba de recanvi, adient a les colònies, una muda per a 

cada dia 

- Necesser i estris d’higiene personal 

- Tovallola i sabatilles de dutxa 

- Lot per al joc de nit 

- Roba d’abric i un impermeable, en cas de pluja 

- Gorra i crema solar 

- Calçat còmode d’exterior 

- Sabatilles d’anar per casa 

 

Documentació necessària 

 S’ha d’entregar uns dies abans de la colònia 

- Fotocòpia de la S.S. 

- Fotocòpia del llibre de vacunes 

- Fotocòpia del D.N.I. 

- Butlleta d’ autoritzacions corresponent a les colònies 24h, 

signada pel pare/mare o tutor. 

- Autorització de subministrament de medicaments. 

- Fotocòpia del certificat mèdic, en cas d’intoleràncies, 

al·lèrgies i/o dietes alimentaries. 


