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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, l’Escola de 

Circ. Una aventura molt pallassa. 

 

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

llegenda, sent ells personatges vitals de l’historia.  

  



AMPA BUSQUETS I PUNSET                                                        E. INFANTIL + PRIMA RIA 

ESCOLA DE CIRC                                                                                COLÒNIES 24H 

 

 

Centres d’interès 

Fa molt i molt de temps en un país del món on tenia nas tothom 

va sonar, per primera vegada, la música dins la gran carpa del Circ 

Saltincanqui. Era un circ ple de colors i els seus personatges 

deixaven bocabadats a petits i grans. Els encantava dibuixar 

somriures a la cara de la gent i per això viatjaven per tots els 

pobles i ciutats.  

 

Un dia van arribar a terres gironines, concretament a Can Caballé. 

Només arribar van muntar la seva carpa, van treure brillantor als 

malabars, van planxar els vestits... només els faltava enllestir les 

crispetes i esperar que arribés l’estimat públic. 

 

Arribada l’hora, va començar a sonar: Senyors i senyores, petits i 

grans benvinguuuuts al graaaan CIIIIRC SALTINCANQUI! Però 

allò que semblava un començament va resultar ser el final de la 

història d’un circ. Resulta que al obrir els llums no hi havia ningú 

a les grades. Cap persona havia comprat entrades per veure el seu 

espectacle. Decepcionats i tristos els personatges d’aquell circ van 

decidir que si no tenien ningú a qui fe riure no valia la pena 

continuar. Alguns van marxar... i alguns van buscar feina a la casa 

on s’allotjaven. 

 

Desprès de donar-li moltes voltes... la directora del circ vol tornar 

a engegar-lo però necessita MOLTA ajuda....us animeu?!  
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Objectius de les estades 

 

De caire personal: 

- Coneixement del grup i dels monitors. 

- Potenciar la seva autonomia. 

- Adquirir hàbits d’higiene personal. 

- Potenciar la seva capacitat de reflexió. 

 

De caire grupal: 

- Transmetre valors com el respecte, la solidaritat i la 

companyonia. 

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

- Crear la curiositat dels infants vers la ciència, l’univers i els 

seus secrets. 

- Apropar als infants al món dels invents. 

- Fomentar la participació activa i l’organització en el petit 

grup. 

 

De respecte amb l’entorn: 

- Coneixement de l’entorn més proper. 

- Descobrir el bosc mediterrani i els seus animals. 

- Respectar el medi natural, tant a la casa de colònies com a 

les sortides de natura. 
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Viure l’aventura: 

- Introduir-se i adaptar-se davant de noves situacions i a 

diferents activitats a les habituals. 

- Mostrar actitud positiva i receptiva vers els nous 

descobriments. 

- Tenir els sentits oberts. 

- Potenciar la creativitat i la imaginació. 

 

I finalment i un dels aspectes més importants, es que els 

nanos gaudeixin i aquesta sigui una experiència que recordin 

sempre. 
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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 

pel 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. 

  

Jocs i activitats 
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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  

 
 

DESCOBERTA DEL 
CIRC 

 
DANSA AÈRIA 

(Escalada) 
 
 

 
LLANÇAMENT DE 

PASTISSOS 

  
 

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  
 
 

SORTIM EN BUSCA DE LA 
MALETA PERDUDA 

(Excursió) 

 

 
FABRIQUEM MATERIAL DE 

CIRC 

 

 

 
PREPAREM EL 9 SHOW  

19:00h Esbarjo a càrrec  

dels monitors 

Esbarjo a càrrec 

 dels monitors 

20:30h SOPAR SOPAR 
21:30h  

 
Joc de nit 

L’HOME LED 

 
QUE COMENCI 
L’ESPECTACLE! 

+  
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 i un calçat de recanvi 

- Sabatilles d’anar per casa 

- Banyador si s’escau 

 

I... GANES DE PASSAR-HO  

MOLT BÉ! 

És recomanable portar tota la roba marcada, sobretot la 

dels petitons i petitones. 

  



AMPA BUSQUETS I PUNSET                                                        E. INFANTIL + PRIMA RIA 

ESCOLA DE CIRC                                                                                COLÒNIES 24H 

 

 

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. 


