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COLÒNIES URBANES
SANT JOAN DE VILATORRADA
Juliol de 2018
Calendari:
Del 26 de juny al 27 de juliol (setmanes 1, 2, 3, 4 i 5)
Del 3 al 7 de setmebre (setmana 6)

Horari:
Matins, de 8.45 a 13.30

Menjador (pels qui hagin triat l’opció) de 13.30 a 15.15

Espais:
Setmanes 1, 2, 3, 4 ,i 5 (juny i juliol)
Escola Collbaix i patis escola Joncadella, ludoteca Cal Gallifa i Piscines municipals.
Setmana 6 (setembre)
Ludoteca Cal Gallifa

Grups d’edats:
Petita infància: nascuts els anys 2015, 2014 i 2013
Mitjans infància: nascuts els anys 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i 2007

Eix d’animació: Els Viatgers del Temps. Cultura, natura, geologia, mineria i gastronomia.
Equip de monitors i monitores:
MONITORS I MONITORES
PETITA INFÀNCIA

MONITORS I MONITORES
MITJANA INFÀNCIA

Nati Gómez
Bàrbara Romero
Lourdes Freixes
Mònica Belza

Aina Forcada
Oriol Gasulla
Marta Jové

DIRECTOR
Climent Ribera Riera
També ens donaran un cop de mà (fent pràctiques )

Irene Perdiguer, Oriol Fortuny, Marc Guàrdia, Ruben Tortolero, Brian Josué Hernández i Roberto
Young Montero
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Llista de material que han de portar els nens i nenes de

petita infància:
 El PRIMER DIA han de dur:





Bossa amb una muda de recanvi (pantalons, samarreta, mitjons i calces/calçotets). La
roba cal estar etiquetada amb el nom.
Bata (etiquetada amb el nom).
Got de plàstic o ampolla d’aigua (etiquetat amb el nom).
Llençol vell o tros roba vella, prefereiblement de colors ( per fer cabanes, disfresses
alternatives, i quedar-se al casal)

 CADA DIA han de portar una motxilla amb:








Esmorzar
Gorra pel sol (etiquetada amb el nom)
Crema solar (posada a casa)
Banyador (posat a casa)
Calçes o calçotets de recanvi (etiquetats amb el nom)
Xancletes cordades (si porten bambes, les xancletes a la motxilla per fer la remullada)
Tovallola (etiquetada amb el nom)

Llista de material que han de portar els nens i nenes de

mitjana infància:
 El PRIMER DIA han de dur:




Bata o samarreta vella (etiquetada amb el nom).
Got de plàstic o ampolla d’aigua (etiquetat amb el nom).
Llençol vell o tros roba vella, prefereiblement de colors ( per fer cabanes, disfresses
alternatives, i quedar-se al casal)

 CADA DIA han de portar una motxilla amb:




Esmorzar
Gorra pel sol (etiquetada amb el nom)
Crema solar (posada a casa)
 Banyador, tovallola i xancletes (etiquetada amb el nom)
 Calçat còmode per córrer i fer jocs (preferentment bambes i mitjons)
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COLÒNIES URBANES
SANT JOAN DE VILATORRADA
Juny i Juliol de 2018

PROGRAMACIÓ
PETITA INFÀNCIA
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Petita Infància. HORARI QUOTIDIÀ
08.45 a 09.10 Rebuda dels infants i famílies i ESPAI TRANQUIL

09.10 a 09.30 Presentació teatralitzada del dia

09.30 a 10.30 ACTIVITAT DIRIGIDA 1

10.30 a 11.00 Esmorzar i temps lliure

11.00 a 11.45 ACTIVITAT DIRIGIDA 2

11.45 a 12.30 Remullada

12.30 a 13.15 ACTIVITAT D’EXPRESSIÓ (CANTEM, BALLEM, FEM TITELLES,...)

13.15 a 13.45 ESPAI TRANQUIL i recollida esglaonada

Els infants de P2 i P3

Fan totes les activitats a l’escola i els seus voltants.
No fan activitat de piscina.

Els dilluns, dimarts, dijous i divendres
fan les activitats al casal I els seus voltants

Els infants de P4

Els dimecres
fan les activitats a la Ludoteca de Cal Gallifa i després van a la piscina
municipal.
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Primera Setmana del 26 al 29 de juny.

Petita Infància. P2-P3-P4
A TOTA MÀQUINA
Durant aquesta setmana, els infants de les colònies urbanes crearem la nostra pròpia màquina del temps
i coneixerem els personatges protagonistes de l’eix d’animació.
El tren de vapor
Remullada

La màquina del temps
Danses i cançons

Relaxació

*LA PRIMERA SETMANA ELS INFANTS DE P-4 NO ANIRAN A LA PISCINA

Segona Setmana del 2 al 6 de juliol.

Petita Infància. P2-P3-P4
QUAN TOT AIXÒ ERA UN MAR
Durant aquesta setmana, els infants de les colònies urbanes viatjarem a l’època en que aquestes terres
eren cobertes per un mar ple de taurosn, coralls, petxines i fins i tot sirenis…

Els fòssils marins

El cicle de l’aigua

La mar salada

Remullada

Danses i cançons

Relaxació

Els dimecres els infants de p4 s’han de portar a la Ludoteca de Cal Gallifa i després recollir-los a la
piscina municipal.
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Tercera Setmana 9 al 13 de juliol.

Petita Infància. P2-P3-P4
A LES CAVERNES
Descobrirem altres maneres de viure, d’expressar-se i de veure el món
Quin animal ets

Les pintures rupestres

Remullada

Danses i cançons

Les coves del Toll
Relaxació

Els dimecres els infants de p4 s’han de portar a la Ludoteca de Cal Gallifa i després recollir-los a la
piscina municipal.

Quarta Setmana del del 16 al 20 de juliol.

Petita Infància. P2-P3-P4
ELS IBERS
Coneixerem oficis d’artesans, poblats ibèrics de la nostra comarca i la relació dels ibers amb els romans
Passar la frontera
Remullada

Troba la teva parella
Danses i cançons

Teatre dels Romans
Relaxació

Els dimecres els infants de p4 s’han de portar a la Ludoteca de Cal Gallifa i després recollir-los a la
piscina municipal.

El divendres 20 de juliol el casal es farà a Cal Gallifa.


EL DIVENDRES FEM la “Festa amb famílies”, A CAL GALLIFA a partir de les 12.45
les famílies dels infants poden accedir A LA GALLIFA per veure l’espectacle
preparat pels nens i nenes.



AQUEST DIVENDRES LES FAMÍLIES DEIXARAN ELS SEUS INFANTS A CAL GALLIFA
I ELS RECOLLIRAN AL MATEIX LLOC.
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Cinquena Setmana del 16 al 20 de juliol.

Petita Infància. P2-P3-P4
EL CASTELL MEDIEVAL
Ens aproparem a la vida als castells, les torres de guaita i les grans construccions
Constrtuim el castell
Remullada

Fem de joglars

Danses i cançons

Relaxació

dimecres els infants de p4 s’han de portar a la Ludoteca de Cal Gallifa i després recollir-los a la piscina
municipal.
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COLÒNIES URBANES
SANT JOAN DE VILATORRADA
Juny i Juliol de 2018

PROGRAMACIÓ
MITJANA INFÀNCIA
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Mitjana Infància. HORARI QUOTIDIÀ
08.45 a 09.10 Rebuda dels infants i famílies i ESPAI TRANQUIL

09.10 a 09.30 Presentació teatralitzada del dia

09.30 a 10.30 ACTIVITAT DIRIGIDA 1

10.30 a 11.00 Esmorzar i temps lliure

11.00 a 12.30 ACTIVITAT DIRIGIDA 2

12.30 a 13.00 Remullada

13.00 a 13.45 ESPAI TRANQUIL i recollida esglaonada

Els infants de mitjana
infància

Els dilluns, dimecres i divendres
fan les activitats al casal I els seus voltants
Els dimarts i dijous
fan les activitats a la Ludoteca de Cal Gallifa i després van a la piscina
municipal.
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Primera Setmana del 26 al 29 de juny.

Mitjana Infància
A TOTA MÀQUINA
Durant aquesta setmana, els infants de les colònies urbanes crearem la nostra pròpia màquina del temps
i coneixerem els personatges protagonistes de l’eix d’animació.
El tren de vapor
Remullada

La màquina del temps
Piscina

Danses i cançons

joc del Timeline
Relaxació

Segona Setmana del 2 al 6 de juliol.

Mitjana Infància
QUAN TOT AIXÒ ERA UN MAR
Durant aquesta setmana, els infants de les colònies urbanes viatjarem a l’època en que aquestes terres
eren cobertes per un mar ple de taurosn, coralls, petxines i fins i tot sirenis…

Els fòssils marins
Remullada

El cicle de l’aigua
Piscina

Danses i cançons

La mar salada
Relaxació

El dijous 5 de juliol es farà el Bivac a l’escola per als
infants de mitjana infància
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Tercera Setmana 9 al 13 de juliol.

Mitjana Infància
A LES CAVERNES
Descobrirem altres maneres de viure, d’expressar-se i de veure el món
Quin animal ets
Remullada

Les pintures rupestres
Piscina

Les coves del Toll

Danses i cançons

Relaxació

Quarta Setmana del del 16 al 20 de juliol.

Mitjana Infància
ELS IBERS
Coneixerem oficis d’artesans, poblats ibèrics de la nostra comarca i la relació dels ibers amb els romans
Passar la frontera
Remullada

Piscina

Poblats ibers

Teatre dels Romans

Danses i cançons

Relaxació

El divendres 20 de juliol el casal es farà a Cal Gallifa.


EL DIVENDRES FEM la “Festa amb famílies”, A CAL GALLIFA a partir de les 12.45
les famílies dels infants poden accedir A LA GALLIFA per veure l’espectacle
preparat pels nens i nenes.



AQUEST DIVENDRES LES FAMÍLIES DEIXARAN ELS SEUS INFANTS A CAL GALLIFA
I ELS RECOLLIRAN AL MATEIX LLOC.
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Cinquena Setmana del 16 al 20 de juliol.

Mitjana Infància
EL CASTELL MEDIEVAL
Ens aproparem a la vida als castells, les torres de guaita i les grans construccions
Constrtuim el castell
Remullada

Pisicina

Fem de joglars
Danses i cançons
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Relaxació

COLÒNIES URBANES
SANT JOAN DE VILATORRADA
setembre de 2017

PROGRAMACIÓ
PETITA I
MITJANA INFÀNCIA
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Sisena Setmana del 3 al 7 de setembre

Petita Infància i Mitjana Infància
CIUTAT DINS LES MURALLES
Ens aproparem a la vida de les ciutats de l’alta edat mitjana, coneixerem els gremis i els oficis.
Jocs de plaça i carrer
Remullada

Fem el nostre guix

Els gremis i oficis

Danses i cançons

Teatre a la plaça
Relaxació

* Aquesta setmana les activitats es faran a la Ludoteca de
Cal Gallifa.
 No hi haurà activitat de piscina
 No hi haurà servei de menjador
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El menjador de les colònies urbanes
Calendari:
Del 26 de juny al 27 de juliol

Horari:
13.30 a 15.15

Espais:
Escola Collbaix

Catering:
El TEC

Monitoratge:
Fundació la Xarranca.
Monitores: Nati Gómez i Lourdes Freixes

El servei de menajdor ofereix:



Els menus de cada infant
El monitoratge
o Vetlla dels infants
o Control de la ingesta
o Atenció a les seves necdessitats de lleure

Material que han de portar els nens i nenes de menjador
 CADA DIA han de portar a la motxilla:





2 plats
Coberts
Tovalló
Got

Aquest material es retornarà a casa perquè la família en faci la neteja
cada dia.
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ACTIVITAT ESPECIAL
BIVAC DIA 5 DE JULIOL 2018
 Aquesta activitat el CAE la ofereix a tots els infants de mitjana infància que
s’hagin apuntat qualsevol setmana de les colònies urbanes.
 Per poder assistir-hi cal omplir l’autorització de bivac i fer-la arribar a l’equip
de monitors i monitores de l’escola COLLBAIX abans del dia 3 de juliol.
 Tots els infants que facin el bivac hauran de ser a les 19.00 hores a l’escola
Joncadella.
 Els infants que no facin colònies urbanes aquella setmana s’hauran de
recollir el dia 6 de juliol entre les 8.45 i les 9.10 del matí.
 L’esmorzar de primera hora del matí el proporcinarà el CAE

Cal portar:
 Sac de dormir / pijama / necesser.
 Aïllant
 Roba de recanvi i la motxilleta pel dia següent amb la roba de la remullada.
 Lot
 Sopar (pot ser una carmanyola però que no calgui escalfar) / algunua coseta
de menjar i per compartir per fer la revetlla del Casal.
 Ampolla d’aigua
 Esmorzar per a mig matí del dia 8
 Repelent mosquits (qui ho necessiti)
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Autorització Bivac
En /
na

amb
DNI

pare/mare/tutor/a
legal del nen/a



dono la meva autorització per a que el meu fill/a participi a
l’actvitat especial programada el dia 5 de juliol de 2017.



dono la meva autorització per a què el meu fill/a sigui
traslladat i atès en un centre sanitari en cas d’accident o
incident.



dono la meva autorització per a què la imatge del meu fill/a
pugui aparèixer en fotografies /o vídeos fets durant l’activitat
i que després puguin ser publicats a la pàgina web o bloc del
casal d’estiu o en publicacions d’àmbit educatiu.
 No dono la meva autorització

de

del 2018
Signatura
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Autorització per marxar sol a casa.
En /
na

amb
DNI

pare/mare/tutor/a
legal del nen/a



dono la meva autorització per a que el meu fill/a marxi sol un
cop acabada l’activitat



descarrego de qualsevol responsabilitat als monitors i
monitores i a les entitats organitzadores del casal d’estiu en
cas de que es produeixi un incident de camí cap a casa

Signatura
de

del 2018
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Fundació La Xarranca
Plaça milcentenari s/n
93 872 57 89
De dilluns a divendres
De 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00

www.cae.cat
xarranca@cae.cat
Blog del casal
https://casalsantjoanvilatorrada.blogspot.com/
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