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PRESENTACIÓ 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
El dossier que teniu a la vostra disposició és la síntesi de tot un treball 
exhaustiu portat a terme pels Professors del nostre Col·legi.  
 
En ell hi trobareu totes les informacions i explicacions necessàries per a 
obtenir un millor coneixement de les nostres Colònies-Convivències. Des de 
les característiques de la casa, el programa d'activitats, el material a portar, 
els objectius que es persegueixen, les informacions puntuals, etc. 
 
La Direcció i el Claustre de Professors sempre hem cregut que el temps lliure 
de l'infant també és un espai educatiu i formatiu que ajuda a omplir les seves 
vides. Fora de la classe, l'esplai s'ha d'entendre com una manera alliberadora 
de viure en relació amb un mateix, amb els altres i amb l'entorn. Les Colònies 
són un espai ideal per a conrear valors d'una educació integral i de plenitud 
de l'ésser humà: l'amistat, la solidaritat, la responsabilitat, el respecte, etc. 
 
La convivència d'aquests dies de colònies permetrà desenvolupar activitats 
molt interessants i diferents a les habituals. Tot plegat predisposarà als nens i 
nenes, nois i noies a viure en harmonia amb els companys i amb l'entorn.  
 
Aquest curs, més que mai, entenem les colònies com un lleure educatiu 
addicional amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament cognitiu i social 
en els nostres alumnes.  
Atesa la importància d’aquests tres dies de convivència, considerem molt 
convenient poder fer aquestes colònies. Per fer-les possible, cal tenir present 
el Pla d’Actuació que el Departament d’Educació ha creat. És per això que en 
el dossier trobareu el Protocol sobre el transport escolar, el protocol 
preventiu de la casa de colònies corresponent i el protocol de Gestió de 
casos. 
 
Estem segurs que seran dies de vivències intenses i de record gratificant. 
 
 
 
 
 

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS 
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INFORMACIONS   GENERALS 

 
 
 
PAGAMENT  DE  LES  COLÒNIES:  
 
 

 EDUCACIÓ INFANTIL ( P5 )   
 
El cost total de les Colònies és de 168’50 €. Per tant, falten per pagar 148’50 € 
que es domiciliaran en el rebut bancari del mes d’abril (facturació: 30.04.2021).  
 
 
 

 EDUCACIÓ  PRIMÀRIA  (de 1r a  6è)  
 
El cost total de les Colònies és de 168’50 €. Per tant, falten per pagar 148’50 € 
que es domiciliaran en el rebut bancari del mes d’abril (facturació: 30.04.2021).  
 
 

 1r i 2n d'ESO  
 
El cost total de les Colònies és de 178’50 €. Per tant, falten per pagar 158’50 € 
que es domiciliaran en el rebut bancari del mes d’abril (facturació: 30.04.2021).  
 
 
 
ACLARIMENT:  
 

o Es retornarà l’import d’aquest segon pagament a l’alumne que pel motiu 
que sigui no pugui assistir a les colònies. 

o La bestreta es retornarà, únicament, si s’anul·la l’activitat per part del 
Col·legi. 

 
 
 
 

AVISOS URGENTS:  
 
Si alguna família necessita contactar amb el seu fill/a per algun assumpte MOLT 
URGENT ho pot fer per mitjà del telèfon del Col·legi, 93 8183410. 
 
 
ASSEGURANCES: 
 
Tots els alumnes disposen d'una assegurança d'accidents i de responsabilitat 
civil a través de la pòlissa de cada casa de colònies, a més de la Pòlissa General 
del Col·legi. 
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PROFESSORAT   ACOMPANYANT 
 

EDUCACIÓ INFANTIL – P5: 
 
Aïna Rosal Serra     Mònica Guilera Montserrat    Gemma Martín Martínez   Montse Llaquet Isart 
                                                                  
1r i 2n d'Ed. Primària  
                              
Laura Masagué Florit                              Júlia Solé Repiso                          Núria  Escolà Casas     
Anna Alemany Ruiz                              Marta Solé Gravalosa                   M. José Cruces Galindo 
                          Montse Llaquet Isart                               Carla Pasteller Barrabés 
             
3r i 4t d'Ed. Primària 
                                                               
Mercè Gumà Sánchez  -  Marta Tres Julià   -  Maria Sabaté Coca  -   Laia Santís Martí 
Marta Pérez Galceran - Montse Martínez Pinent - Laura Carbó Sardà - Cèlia Colomé Jiménez                                                          
5è d'Ed. Primària  
                                                               
Núria Plazas Torné -  Yvonne Compte Gran  -  Concep Forns Varias  -  Raquel Liñan Colet                                            
                                                          
6è d'Ed. Primària 
   
Elisabeth Suárez  Moreno  -   Assumpció Julià Vallès -  Núria Rosell Rebulà -  Montse Bargalló Tena                         
 
1r d'ESO: 
 
Sònia Martínez Tortajada   -   Montse Figueras Oliver  -  Montse Contreras Casals - Joan Jansana Puerta 
                                 
2n d'ESO: 
  
Marta Carbó Casanellas   -  Alessia Vicini Ochoteco  - Montse Aranda Maldonado -  Anna Llopart Ventura 
 
        

                         
                                     

CURS LLOC DATA 

P5 ED INFANTIL LA MARINADA CAMBRILS  12, 13, 14 de maig del 2021 
 

1r i 2n PRIMÀRIA EL XALIÓ. SANT MIQUEL DE 
CAMPMAJOR-GIRONA 
 

    7, 8, 9  de  juny del  2021 

3r i 4t PRIMÀRIA  MAS BANYERES-CENTELLES     14, 15, 16   de juny  del  2021 
 

5è de PRIMÀRIA DOM BOSCO- CASTELLNOU DE 
BAGES 

  7, 8, 9  de  juny del  2021 

6è de PRIMÀRIA CLAR DEL BOSC- BANYOLES 
 

  7, 8, 9  de  juny del  2021 

1r ESO                   ÀSTER L’HOSPITALET DE L’INFANT  
 

  9, 10, 11 de  juny  del  2021 

2n ESO OLIOLA PONTS 
 

   9, 10, 11 de  juny  del  2021 

 

Els alumnes sortiran del Col·legi a les 9.00h del matí i tornaran a les 17.00h, 
aproximadament,  al mateix Col·legi.        
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CARACTERÍSTIQUES  DE  LA  CASA 
 
 
 

LA MARINADA(Cambrils) 

 

     
 

       
 

      
 
L'edifici de LA MARINADA es troba a la localitat de Cambrils (Tarragona), a 1 km. del centre de la 
Vila. La seva ubicació, a tan sols 500 metres de la platja, la converteix en un lloc immillorable per 
tal d'accedir al medi marí. 
 
En aquesta casa, un equip d'especialistes els assessora i els ajuda en la gran aventura de 
descobrir el mar. 
 
Per aprofundir d'una manera més pràctica i amena, en el coneixement de la vida marina, es 
disposa de múltiples instal·lacions. Un complet laboratori permet analitzar les mostres recollides. 
Diversos aquaris ajuden a conèixer l'hàbitat marí. 
 
La participació dels alumnes és una finalitat primordial. Per això, ens preocupem constantment 
d'incentivar-la. L'activitat didàctica es complementa amb la diversió.  
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PROGRAMACIÓ  D'ACTIVITATS 

E D U C A C I Ó   I N F A N T I L  

 
 
DIMECRES,  DIA 12 DE MAIG 
 
A les 9h:          Sortida del Col·legi amb els autocars cap a la Casa de Colònies.  
 
A les 11h:    En arribar, endreçarem les motxilles, visitarem la casa... 
 
A les 12h:    Presentació dels monitors i divisió per grups estables. Joc de 

presentació: que permet conèixer el nom de tots els nens que 
formen el grup, alhora que es crea un clima jovial per a afavorir el 
desenvolupament de les activitats.  

 
A la 13h:          Dinar i temps lliure amb el suport de les Professores i dels Monitors. 
 
A les 15h :  CENTRE D'INTERÈS PROGRAMAT:" Toca-Toca" i " Viatge al fons del 
mar".  
 
A les 17h:        Berenar. 
 
A les 18h:   Activitats a càrrec de les Professores. 
 
A les 20h:   Sopar. 
 
A les 21h:   Activitat de Nit. 
 
A les 22h:   Anirem a dormir. 

 
 
DIJOUS,  DIA   13  DE MAIG   
 
A les 8h:       Ens llevem, ens arranjarem i anirem a ESMORZAR.  

 
A les 10h:    ACTIVITAT PROGRAMADA: "Escola de Pirates" 

 
        A la 13h:      Dinar i temps lliure amb el suport de les Professores i dels Monitors. 

 
A les 15h:    ACTIVITAT PROGRAMADA: " Castells de sorra". 
 
A les 17h:    Berenar. 

 
A les 18h:    Activitats a càrrec de les Professores.   
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A les 20h:    Sopar. 

 
A les 21h:    GRAN  FESTA 

 
A les 22h:    ........ a Dormir. 
 
 
 
DIVENDRES,  DIA 14 DE MAIG 
 
 
A les 8h:           Ens llevem, endreçarem les motxilles i esmorzarem. 
 
A les 10h:          TRESORS DE LA PLATJA. 
                                  
A la 13h:       DINAR. 
 
A les 14,30h:     Ens prepararem per al viatge de tornada. 
 
A les 15h:          L'HORA DELS ADÉUS. 
 
A les 16,30h:     ARRIBADA AL COL·LEGI. 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LES  ACTIVITATS  

 
 
 
 
TOCA – TOCA: Es tracta d’identificar i observar alguns animals marins. La 
casa disposa d’un aquari amb animals com ara eriçons, estrelles, cogombres, 
crancs, cargols, petxines... Els nens tindran aquests animals al seu abast i els 
podran observar i manipular per tal de conèixer-los millor. 
 
 
VIATGE AL FONS DEL MAR: Petita prova introductòria per explicar els 
elements del submarinista. 
Entrarem en el nostre propi fons marí on descobrirem els diferents 
ambients-fons de sorra, fons de roca, profunditats abissals- i també el nostre 
aquari final amb animals ben vius.  
 
 
CASTELLS  DE  SORRA: S’arribarà a la platja  i s’observarà el seu entorn. Tot 
seguit es plantejarà un concurs de construcció de castells de sorra.  
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ESCOLA DE PIRATES: Realització d’una gimcana utilitzant els diferents elements de 

la platja. 
Una història de pirates servirà per a introduir les diferents proves. 
 
 
TRESORS DE PLATJA:  Sortida a la platja on explicarem els diferents elements que 
hi podem trobar-sorra, restes d’animals i plantes, residus... Posteriorment, posada 
en comú a través d’una dinàmica de grup. 
 

 
QUÈ  CAL  PORTAR 

 
 

 
PER ANAR A DORMIR 
 
- Sac de dormir (si l'heu de comprar millor que no sigui  "mòmia").  
- Coixinera. 
- Baixera (llençol de sota de 90 cm). 
- 2 Pijames. 
- Llanterna. 
- Bolquers (si els necessiten). 
- Alguna "companyia" per a adormir-se (ós, nina...) si per costum els fan  

servir. 
 
 
 PER A VESTIR-NOS 
 
- 2 Pantalons (millor de xandall).  
- 2 jerseis. 
- 1 anorac o cangur. 
- 2 samarretes. 
- 3 parells de mitjons. 
- 3 calces o calçotets. 
- 1 calçat de recanvi.  
 
Les mudes en dues bosses separades (una per dia). 
Una bossa de tela (per a la roba bruta), guardada dins el sac de dormir. 
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PER A RENTAR-NOS 
 
- 1 raspall de dents,  pasta de dents,  pinta o raspall,  1 ampolla de sabó  

"petita". 
- 1 tovallola mitjana. 
- 1 paquet de tovalloletes de viatge. 
-  Xancletes per a la dutxa. 
 
ALTRES 
 
- Cantimplora. 
- Motxilla petita per la cantimplora. 
- 6 mascaretes d’un sol ús amb el nom i dins d’una bossa també marcada 
amb el nom. 
- 1 gorra per al sol. 
 
QUÈ NO S'HA DE PORTAR 
 
- Diners. 
- Llaminadures. 
- Coses per a menjar. 
- Joguines. 
- Joies. 
- Medicaments. 
 
*A càrrec del col·legi: crema solar, hidrogel i la farmaciola completa.  
  
 
 
MOLT  IMPORTANT !!! 
 
 
❖ TOT EL QUE PORTIN ELS NENS ANIRÀ ASSENYALAT AMB EL SEU NOM. 

 
❖ PER ANAR DE COLÒNIES, CAL QUE EL NEN/NENA ESTIGUI EN PERFECTES 

CONDICIONS DE SALUT. SI TOT I ESTANT BÉ, HA DE PRENDRE ALGUN 
MEDICAMENT, HAURÀ DE PORTAR LA  PRESCRIPCIÓ DEL METGE PER A 
PODER-L’HI ADMINISTRAR I DONAR-LI A LA MESTRA ( No posar-ho a la 
seva motxilla ) 

 
❖ SI ALGUN NEN AGAFA FEBRE, LES TUTORES TRUCARAN A LA FAMÍLIA 

PERQUÈ EL VINGUIN A BUSCAR. 
 
❖ CAL PORTAR L'ESMORZAR I LA BEGUDA DEL PRIMER DIA EN UNA 

BOSSA DE PLÀSTIC PER A LLENÇAR, INDEPENDENT DE LA MOTXILLA. 
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PROTOCOL SOBRE EL TRANSPORT EN AUTOCAR 

 

 Durant els trajectes en autocar es garantirà la ventilació i la resta de 
mesures de seguretat. Per això, l’ús de mascareta és obligatori a 
partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys.  

 No es pot menjar ni beure durant el trajecte.  

 Es facilitarà el rentat de mans previ i posterior a l’ús del transport 
amb solució hidroalcohòlica.  

 Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho 
permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.  

 Es distribuiran els infants per grups bombolla i, si és possible, es 
deixarà un espai de separació entre els diferents grups.  

 Per tal de poder determinar els contactes estrets d’un cas positiu, es 
disposarà d’un registre de l’ocupació dels seients, identificant la 
posició de cada infant o jove dins el vehicle.  
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GESTIÓ DE CASOS A LES COLÒNIES 

 
En el cas que es detecti algun símptoma, cal seguir el procediment establert 
en el procediment de Gestió de casos covid-19 als centres educatius, amb 
les adaptacions següents, tenint en compte la distància existent amb el 
domicili dels infants:  
 

 Cal portar l’alumne o alumna a un espai separat d'ús individual ben 
ventilat i cal contactar amb la persona responsable del servei o 
equipament i de la sortida.  
 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li 
ha de col·locar una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha 
iniciat símptomes (si té més de 2 anys), com a la persona que 
l’acompanyi (en cas que es tracti d’un o una menor o d’una persona 
que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).  
 

 Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta 
quirúrgica (infants molt petits, o bé persones amb problemes 
respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per si 
soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la 
seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 
sense vàlvula. Si la persona que acompanya l’infant o adolescent està 
ben vacunada, és suficient amb que porti una mascareta quirúrgica.  

 

 Si l’infant o adolescent presenta símptomes de gravetat (dificultat 
per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt 
freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-
se...), cal trucar al 061.  

 

 Tenint present que les colònies es poden fer habitualment en indrets 
amb una distància considerable del domicili dels infants, davant de 
símptomes compatibles amb covid-19 se’ls ha de portar al CAP més 
proper o al CUAP (centre d’urgències d’AP) si és fora de l’horari 
d’obertura del CAP. Al CAP/CUAP se’ls farà un test antigènic ràpid 
(TAR) per descartar o confirmar la covid-19:  

 

o Si el TAR és negatiu: l’infant o adolescent podrà romandre a les 
colònies segons el criteri de la persona responsable de la 
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sortida i del professional sanitari que l’hagi atès (tal com 
passaria abans de la pandèmia). En cas d’alta sospita de covid-
19, la o el professional sanitari pot recomanar retornar l’infant 
a casa i fer nova visita al seu CAP amb una prova després de 48 
hores.  

 

o Si el TAR és positiu: cal trucar a la família perquè vinguin a 
buscar l’infant o adolescent tan aviat com sigui possible. 
Mentre no el vinguin a buscar, cal que es mantingui separat de 
la resta de companys, en un espai còmode, ben ventilat, amb 
mascareta FFP2 i acompanyat d’un mestre o mestra o monitor 
o monitora (si pot ser que estigui vacunat). Una vegada el 
vingui a buscar la família, cal que contactin amb el seu equip 
d’atenció primària per tal de fer-ne el seguiment i l’estudi de 
contactes no escolars.  

 
Cal informar la família que és preferible que vingui a recollir 
l’infant una sola persona i, si és possible, que no pertanyi a cap 
grup de risc enfront de la covid-19, i que porti mascareta FFP2. 
El trajecte s’ha de fer en vehicle particular procurant mantenir 
una ventilació continuada amb les finestres obertes.  
 

Actuació amb la resta del grup de convivència estable d’un cas positiu  
 
Si s’estableix el diagnòstic d’un cas confirmat, la resta de membres del grup 
de convivència estable haurà de mantenir l’estanqueïtat amb la resta de 
grups. Si l’infant o adolescent positiu ha coincidit amb infants o adolescents 
d’altres grups (menjador, transport, etc.) caldrà seguir la definició de 
contacte estret per a aquests espais i valorar si hi ha altres possibles 
contactes estrets. Tant el grup de convivència estable com els contactes 
estrets hauran de tornar a casa tan aviat com sigui possible per iniciar la 
quarantena.  
 
Per a la tornada a casa del grup de convivència estable, no s’ha d’utilitzar el 
mateix transport escolar que el d’altres grups de les colònies que no hagin 
estat contactes estrets. Cal recomanar l’ús de mascareta FFP2 al conductor 
o conductora de l’autocar que, preferentment, no hauria de pertànyer a 
cap grup de risc enfront de la covid-19. També és important mantenir una 
ventilació continuada del transport escolar amb les finestres obertes.  
 
Cal que la direcció del centre educatiu contacti amb el o la referent covid 
escola, per tal de coordinar la presa de mostres PCR als membres del grup 
de convivència estable (data, hora i lloc), de les quals cal informar les 
famílies.  
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Independentment del resultat de la PCR, tots els membres del grup de 
convivència estable han de fer la quarantena de 10 dies a comptar des de 
l’últim contacte amb el cas positiu.  
 
La direcció de la casa de colònies ha de contactar 

amb el o la referent covid escola del centre de 

primària que correspongui per zona, per iniciar 

l’estudi de contactes entre la persona de la casa 

de colònies i activar el servei de vigilància 

epidemiològica, que acabarà de fer l’estudi del 

cas. Els monitors i monitores o altre personal de 

la casa de colònies que hagin estat contactes 

estrets del cas positiu i visquin en la zona de la 

casa de colònies, call que se’ls faci la PCR de 

contacte estret i que iniciïn també de manera 

immediata la quarantena. 

 


