
Colònies GAVINA 2021 

DEL 24 AL 30 DE JULIOL  

1. IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

El CEIJ Gavina organitza les colònies amb l’objectiu de garantir i satisfer el temps de lleure dels 

infants i adolescents durant el mes de juliol. Les colònies són un entorn d’aprenentatge òptim on 

poder treballar els objectius educatius que ens plantegem en el nostre ideari. Aquest any ens fa 

especial il·lusió després de la situació de pandèmia per la Covid-19, que ens va impedir anar de 

colònies i campaments el curs passat. Les colònies tindran lloc del dissabte 24 al divendres 30 de 

juliol, un total de 7 dies i 6 nits.  

2. OBJECTIUS 

- Valorar la diversitat cultural com a quelcom enriquidor.  

- Reflexionar sobre la nostra manera d’apropar-nos a les persones i realitats diferents a 

nosaltres.   

- Integrar la perspectiva de gènere en la nostra vida diària.  

- Respectar i gaudir de la natura en un entorn lliure de tecnologies.  

- Adquirir hàbits i actituds que facilitin la convivència amb el grup.  

- Afavorir l’autonomia personal dels infants i adolescents. 

- Desenvolupar l’esperit crític i la solidaritat entre els membres del grup.  

3. ON ANEM? 

Anem a Mas Pujolar, una casa de colònies 

situada a Viladrau, al Parc Natural del 

Montseny.  

La casa està reservada exclusivament per a 

nosaltres, amb servei de menjador inclòs (ens 

cuinen els professionals de la casa). Es troba 

enmig de la natura i disposa de piscina, 

esplanades per jugar i camp de futbol.  



4. SORTIDA I ARRIBADA 

Sortirem el dissabte dia 24 de juliol a les 8.30h del matí. Quedarem davant l’escola Antoni Gaudí. 

Us demanem molta puntualitat! En aquell moment recollirem les targetes sanitàries originals 

(CATSALUT), i si és el cas, medicaments (amb recepta) o altres. Arribarem el divendres 30 de 

juliol a les 17.30h també a davant de l’Antoni Gaudí. 

5. CENTRE D’INTERÈS 

Per tal de motivar les activitats i establir un fil conductor entre elles, a Gavina treballem a partir 

d’un centre d’interès. Aquest any ens trobarem que hem arribat a la Terra Mitjana, on conviuen 

diverses races mil·lenàries: humans, elfs, hobbits i nans. El poder maligne de l’anell únic, però, 

està portant a les diferents races, que sempre havien conviscut en harmonia, a tenir constants 

conflictes per culpa de l’orgull i la desconfiança. Haurem de treballar els nostres propis prejudicis 

per tal d’unir-nos entre tots i combatre contra el mal que ens està enfrontant els uns als altres.  

6. ORGANITZACIÓ DE LES COLÒNIES 

• GRUPS: durant les colònies ens dividim en tres grups d’edat: MITJANS (1r a 4t de primària, 

GRANS (5è i 6è de primària) i JOVES (1r a 4t de la ESO). Aquest curs aquests grups d’edat 

constituiran grups bombolla, de manera que farem tasques, àpats i dormirem per separat.  

• TASQUES: per tal d’afavorir l’autonomia i responsabilitat dels infants i adolescents, ens 

dividim en grups de tasques, que s’encarreguen de fer alguna de les següents tasques: 

parar i desparar taula de cada àpat (esmorzar, dinar i sopar) o neteja dels exteriors. 

• HORARI BASE: Cada dia seguim el següent horari base: 

8.30h- Bon dia infants 

9:00h- Esmorzar 

10h- Activitat de bon dia per grups 

10:30h- Activitat de matí 

13.30h-Dinar 

14:30h- Racons 

16:00h- Activitat de tarda 1 

17:30h- Berenar i temps lliure 

18:30h- Activitat de tarda 2 

20.30h- Sopar 

21:30h- Joc de nit 

22:30h- Vetllada 

23.15h- Bona nit! 

 



7. QUÈ CAL PORTAR? (TOT MARCAT AMB EL NOM!) 

MOTXILLA PETITA DE TRAVESSA 

 Esmorzar, dinar i berenar del primer dia  

 Cantimplora 

MOTXILLA GRAN DE TRAVESSA (no maleta) 

 Roba còmoda per a 6/7 dies  

 Pijama  

 Calçat còmode per a caminar i bambes de recanvi  

 Xancles de riu  

 Banyador 

 Crema solar i gorra  

 Necesser amb tot allò necessari (raspall, pasta de dents, gel, xampú, GEL 

HIDROALCOHÒLIC en un potet...)  

 Repel·lent de mosquits  

 Llanterna  

 Sac de dormir  

 Llençol de sota i coixinera 

 2 tovallons de roba i una bosseta també de roba o malla on es puguin guardar  

 Capelina o similar per si plou  

 Roba d’abric, un polar o dessuadora, jaqueta i uns pantalons llargs (a la nit fa fresca)  

 Dues tovalloles (una per la dutxa i una per la piscina) 

 Samarreta blanca  

 Cantimplora resistent  

 Mascareta nova o neta per cada dia i alguna extra 

 CATSALUT original 

 Medicament si és necessari, amb autorització mèdica i dels pares o tutors, especificant 

la dosi (sense aquestes NO podem subministrar cap medicament)  

8. MONITORES (en negreta, responsable sanitari) 

GRUP DE MITJANS (1r a 4rt) GRUP DE GRANS (5è i 6è) GRUP DE JOVES (ESO) 

Fiorella Florido 

Joel Cañete 

Pol Batlle 

Eli Guerrero  

Miki Vidal 

Imma Passaret 



9. NORMATIVA 

• Evitar trucar als monitors i monitores, a excepció d'un cas d'urgència.  

• Respectar l'horari de sortida i de tornada.  

• NO PORTAR MÒBILS o similars, diners, llaminadures o begudes químiques. 

• Assegurar-se de que la motxilla porta tot allò necessari.  

• Portar el CATSALUT original, els monitors i monitores els guardaran i utilitzaran en cas 

d'urgència sanitària. 

• Comunicar als monitors i monitores qualsevol malaltia, al·lèrgia o altra dada rellevant 

en relació a l’infant o adolescent, i facilitar la recepta mèdica en cas que calgui que 

l’infant o adolescent prengui una medicació durant les colònies.  

• Cap nen/a començarà l'activitat de colònies sense la inscripció i els documents adjunts, 

incloent la declaració responsable sobre la Covid-19.  

• Cap nen/a serà fotografiat sense els drets d'imatge. 

• Les famílies es comprometen a NO PORTAR l’infant o adolescent de colònies si presenta 

simptomatologia compatible amb la Covid-19 o si ha estat en contacte estret amb una 

persona que ha donat positiu.  

10. PLA D’EMERGÈNCIA 

A. Emergència sanitària:  

• Realitzar primers auxilis bàsics si és possible.  

• Avisar a la responsable de les colònies.  

• Trucar al 061 si hi ha dubtes sobre l’actuació a seguir, o al 112 si es tracta d’una 

emergència.  

• Trucar als pares/tutors si és greu. 

• Dispensari Viladrau/ CAP Santa Eugènia de Berga/ CAP Tona 

• Consorci Hospitalari de Vic 

B. En cas de conflicte greu (baralles, faltes de respecte greus reiterades, incompliment 

reiterat de la normativa de convivència, etc.) es trucarà als pares o tutors per tal que 

vinguin a buscar al nen o nena. 

C. Diàriament es farà un registre de la temperatura de monitors i infants i s’estarà atents a 

qualsevol simptomatologia compatible amb la Covid-19. En cas de sospita d’un possible 

cas, es durà a terme el següent protocol:  



PROTOCOL COVID-19 

1. A la persona amb símptomes se li posa una mascareta quirúrgica i se la separa de la resta 

de companys/es. Se’l portarà al CAP més proper (Santa Eugènia de Berga) perquè li facin 

una prova diagnòstica, si és possible. 

2. S’avisarà a la família de les indicacions del CAP. Si és necessari, la família haurà de venir a 

buscar l’infant a les colònies, perquè faci quarantena al domicili.  

3. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup continuaran a 

l’activitat, mantenint la separació amb la resta de grups.  

4. 4. A l’arribada del resultat:  

a. Si és negatiu: els infants (i les monitores del grup) poden seguir a l’activat de lleure.  

b. Si és positiu (confirma la covid-19): es realitzarà una PCR a la resta d’infants o joves i a 

les monitores del grup de convivència i hauran d’iniciar un període de quarantena al 

domicili de 10 dies. Una PCR negativa no eximirà de realitzar el període de quarantena. 

NOMÉS EN CAS DE SÍMPTOMES GREUS, els monitors trucaran al 061 per saber el 

procediment a seguir i faran un avís telefònic a la família.  

11. COMUNICACIÓ 

Per tal de comunicar-nos amb les famílies, crearem un grup de Whatsapp amb aquells pares 

i mares que hi vulguin participar, per anar explicant com van les colònies. En aquest grup els 

monitors anirem comunicant el que considerem important (arribada a la casa de colònies, 

arribada de les excursions, etc).  

Serà un grup en què només podrem parlar els monitors, per a qualsevol comunicació 

urgent, podeu contactar als següents telèfons:  

 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES! 

TELÈFONS DE CONTACTE (NOMÉS EMERGÈNCIES!)  

640 578 526 (Gavina) 

93 302 61 62 (Mas Pujolar) 

671 232 176 (Eli Guerrero) 

 

 


