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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, continuem entenent les colònies com un lleure educatiu addicional amb l’objectiu d’aconseguir 

un desenvolupament cognitiu i social en els nostres alumnes.  

 

Des de les diferents agències que gestionen les activitats de lleure,  ens informen que la setmana anterior a 

Setmana Santa – 4 d’abril -, PROCICAT ha aixecat tot el tema de restriccions pel que fa a les mesures Covid.  

Així doncs, esperem poder gaudir d’aquests tres dies de convivència com ho sabíem fer abans de la 

Pandèmia.  

 

Estem segurs que seran dies de vivències intenses i de record gratificant. 
 

 

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS 
  



 

INFORMACIONS   GENERALS 
 

 

 

PAGAMENT  DE  LES  COLÒNIES:  

 

 

 EDUCACIÓ INFANTIL ( P5 )   
 

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: 2.05.2022).  

 

 

 

 EDUCACIÓ  PRIMÀRIA  (de 1r a  6è)  
 

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: 2.05.2022). 

 

 

 

 1r i 2n d'ESO  
 

El cost total de les Colònies és de 188’50 €. Per tant, falten per pagar 168’50 € que es domiciliaran en el rebut 

bancari del mes d’abril (facturació: 2.05.2022).  

 

 

 



ACLARIMENT:  

 

o Es retornarà l’import d’aquest segon pagament a l’alumne que pel motiu que sigui – sempre 
justificat - 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. 



PROFESSORAT   ACOMPANYANT 

 

EDUCACIÓ INFANTIL – P5 

Rosa Orensanz  Muniente    Teresa Amposta Estruch    Gemma Martín Martínez   Montse Llaquet Isart 

                                                              

1r i 2n d'Ed. Primària  

Anna Alemany Ruiz                   Marta Solé Gravalosa                   M. José Cruces Galindo                           

Laura Masagué Florit             Júlia Solé Repiso                        Núria  Escolà Casas     

                   Montse Llaquet Isart                            Gemma Martín Martínez 

                                                     

             

3r i 4t d'ED. PRIMÀRIA                                                               

Marta Tres Julià  - Mercè Gumà Sánchez     -  Maria Sabaté Coca  -   Laia Santís Martí 

Elisabeth Suárez Moreno - Montse Martínez Pinent - Laura Carbó Sardà  - Elena Navarret Domènech    

                                                   

5è d'ED.PRIMÀRIA 

Mònica Guilera Montserrat- Assumpció Julià Vallès- Ma José Pérez Gallego – Núria Rosell Rebulà                                               

                                                                                     
6è d'ED.PRIMÀRIA  
 
Núria Plazas Torné -  Yvonne Compte Gran  -  Concep Forns Varias  -  Marta Guasch Sanabra              
 
 

1r d'ESO: 

Marta Carbó Casanellas   -  Alessia Vicini Ochoteco  - Montse Aranda Maldonado  

                               
2n d'ESO:  

Sònia Martínez Tortajada   -   Montse Figueras Oliver  -  Montse Contreras Casals – Anna Llopart Ventura 



       

                         

                                     

CURS LLOC DATA 

P5 ED INFANTIL LA MARINADA 

CAMBRILS 

      9, 10, 11 de maig de 2022 

 

1r i 2n PRIMÀRIA EL GINEBRÓ 

VILOPRIU 

 

  13, 14, 15   de  juny de 2022 

3r i 4t PRIMÀRIA  EL GINEBRÓ         

VILOPRIU 

 

       20, 21, 22  de juny  de  2022 

 

5è de PRIMÀRIA DOM BOSCO 

CASTELLNOU DE BAGES 

  13, 14, 15   de  juny de 2022 

6è de PRIMÀRIA MAS GORGOLL 

PALAMÓS 

 

  13, 14, 15   de  juny de 2022 

1r ESO                   DELTHÍBERA 

SANT CARLES DE LA RÀPITA  

 

    8, 9, 10  de  juny  de  2022 

2n ESO OLIOLA PONTS 

 

     8, 9, 10  de  juny  de  2022 

 

 

Els alumnes sortiran del Col·legi a les 9.00h del matí i tornaran a les 17.00h, 

aproximadament,  al mateix Col·legi. 

 



La Casa: “DOM BOSCO” 
 

 
 
Al petit municipi de Castellnou 

de Bages hi trobem un oasi 
lliure de  civilització i de 

preocupacions anomenat 
Colònies Dom Bosco. 

 
 
 
 

 
L’antiga vila és ara una 

encantadora casa de colònies amb 
parets de pedra i una forta càrrega 

històrica amb la seva ermita i el 
museu dels maquis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Explanades, camps de futbol i bàsquet, sales, carpa coberta, piscina i bosc 

d’aventura són part de les seves instal·lacions envoltades sempre de boscos de 
pins en un entorn natural gairebé verge. 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Programació de les colònies(Anglès):  
 

En Grampi és un alpinista que es va perdre durant la seva 
última expedició No recorda ni on era ni on anava. Convidarà als nens 
a escalar, orientar-se, fer excursions per les proximitats de la casa, 
creuar ponts penjats dels arbres, llençar-se per una tirolina, etc... amb 
el fi d’intentar recordar com ha acabat aquí. 
 
Matí1: Arribada, ambientació, jocs i instal·lació. 
 
Els monitors reben als alumnes i els ajuden a portar les motxilles. Fan la presentació de la 
casa i les mestres instal·len els alumnes a la casa. 
 
Tarda 1: Aventura I: Bosc aventura + tir amb arc + xarxa:  
 
Hem d’intentar que en Grampi recuperi la memòria i per aconseguir-ho reviurem els 
moments més emocionants de les seves expedicions. 
 
Nit1:JocdeNit”LaBandera”: 
 
En els seus viatges en Grampi ha recorregut diferents territoris. Tots ells tenen la seva 
pròpia bandera. Nosaltres aquesta nit ens divertirem jugant a buscar la bandera d´altres 
territoris i defensar la nostra.   
 
Matí2:AventuraII:Crosdemuntanya+electron+balancetrikes: 
 
En Grampi continua avui sense recordar. Haurem de realitzar més activitats d´aventura per 
intentar despertar la seva memòria... 
 
Tarda 2: Excursió torre del moro:  
 
En l’afany per recordar com ha arribat aquí, el grup seguirà les pistes que podran recopilar 
dels records d’en Grampi. Un Camí..., una torre solitària... On ens conduiran? 
 
Nit 2: Festa cloenda:  
 
Ja ens hi acostem... Tot sembla apuntar que demà descobrirem el misteri d’en Grampi, però 
ara és moment d’esbarjo!  Farem un seguit de jocs i dinàmiques musicals.  
 
Matí 3: Aventura II: apilacaixes+ tirolina+ karts a pedals:  
 
El final de l’aventura serà d’allò més emocionant! Com acabarà tot això!? La fi del misteri és 
imminent. 
 

*L´ordre en la realització de les activitats pot variar ja que som quatre grups bombolla 
i per tal que els alumnes no hagin d´esperar-se anirem combinant-les. 



MATERIAL  QUE  CAL  PORTAR 
 

GENERAL: 
 
 Motxilla, bossa o maleta 
 Bossa de plàstic per a la roba bruta 
 Frontal o llanterna 
 Cantimplora 
 Gorra pel sol 
 Motxilla petita per anar d’excursió 
 
PER A DORMIR 
 
 Sac de dormir  
 Pijama 
 Llençol de sota i coixinera  

 
PER A VESTIR-NOS 
 

 Tres mudes completes i còmodes.  
 Calçat de recanvi 
 Anorac o cangur 
 Dessuadora o jersei 
 Banyador i xancletes  

 
PER A LA NETEJA PERSONAL  
  
 Pinta o raspall 
 Colònia 
 Sabó líquid 
 Raspall  i pasta de  dents 
 Crema solar 
  Repel·lent  mosquits.   
 3 Tovalloles:  de platja, de dutxa i de mans. 

  
IMPORTANT: Cal portar dues mascaretes per l´autocar ja que l´ús d´aquesta 
és obligatori en el transport públic. 



QUÈ NO S'HA DE PORTAR 
 
 Llaminadures  o  coses per a menjar 
 Joguines 
 Cap aparell electrònic (mòbils, tablets, màquines de fotografiar) 
 Joies i objectes de valor 
 Medicaments 

 

MOLT  IMPORTANT !!! 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE ELS INFANTS COL·LABORIN EN LA PREPARACIÓ DE LA BOSSA, AIXÍ 
SABRAN ORGANITZAR-SE MILLOR QUAN L'HAGIN D'UTILITZAR. CAL MARCAR LA ROBA I TOTS 
ELS OBJECTES AMB EL NOM DE L´ALUMNE. 

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  I L´AUTORITZACIÓ D´ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS DEL 
COL·LEGI PER TAL DE PODER-L’HI ADMINISTRAR.     

CAL PORTAR L'ESMORZAR I LA BEGUDA DEL PRIMER DIA EN UNA BOSSA DE PLÀSTIC 
INDEPENDENT DE LA MOTXILLA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA 
 

Al marge del Reglament de Règim Interior que es segueix en la convivència 
normal del Col·legi, s'hauran de tenir molt en compte aspectes que més avall 
s'indiquen, donat que el marc és diferent i l'èxit de les colònies depèn en gran 
mesura de la responsabilitat que tots tinguem. 

 

 Anar de colònies és acceptar les normes, NO FER ALLÒ QUE 
NOSALTRES VOLEM. 

 Cal obeir els Professors i Monitors. 
 Ajudar-nos, mostrar companyonia..... tots som companys i 

hem de procurar ser solidaris. 
 Anar tots a la una, seguint l'horari establert en tot moment. 
 Ser conseqüents en la nostra forma d'actuar. 
 Tenir cura de tot allò que ens envolta. 
 Tenir cura dels estris personals. 
 Escoltar, participar i col·laborar en totes les activitats que es 

facin. 

 

 

REFLEXIONO  I  PENSO 
Sóc capaç de dur a terme tot això?  

Si em crec amb l'energia suficient per fer-ho, puc anar de colònies i M'HO 
PASSARÉ MOLT BÉ !!, sinó hauré de fer un esforç i intentar comportar-me bé per a 
poder-hi anar.  

Tota actitud o comportament que distorsioni la bona convivència o 
desenvolupament de les activitats i sigui valorat com a falta molt greu pel grup de 
Professors comportarà l'avís a la família de l'alumne per tal de que el vinguin a 
buscar el més aviat possible a la casa de colònies. Evidentment, no es retornaran 
els diners. 


