
COLÒNIES BLOC INFANTS
P4 i P5 CURS 2020-2021

5 i 6 DE MAIG



● Fomentar l’autonomia de l’infant.

● Afavorir la cohesió de grup.

● Descobrir i gaudir de la natura.

● Experimentar sentiments i emocions.

● Compartir i col·laborar en tasques de la vida quotidiana a fora de casa 

(vestir-se, higiene, àpats…).

● Aprendre i passar-ho bé.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR? 



ON ANEM? 
Camí del castell de fluvià,  08461
Sant Esteve de Palautordera
Montseny, Barcelona

❖ Als peus del parc natural del Montseny ideal per a activitats esportives i 
excursions.

❖ A tan sols 48 km de Barcelona, a 37 km de l’escola.
❖ Destaca per ser una casa fortificada del 1154 i classificada com a 

Patrimoni Nacional.

Tel. 934092071
elcastell@rosadelsvents.es

www.rosadelsvents.es/ca/cases-de-colonies/castell-de-fluvia

GRANJA ESCOLA CASTELL DE FLUVIÀ

mailto:info@la-granja.net
http://www.rosadelsvents.es/ca/cases-de-colonies/castell-de-fluvia


Característiques i instal·lacions
● 230 places
● 4 sales d'activitats
● Calefacció central
● Menjador
● Granja en el mateix centre amb porcs, xais, cabres, conills, aus...
● Estany, horts, sorral, bosc, jardins i zona picnic.
● Àrea lúdica, circuit d'aventura, pista poliesportiva amb 2 pistes de 

bàsquet, 1 de mini-bàsquet, camps de futbol i futbol sala.
● Parc infantil.



COLÒNIES AMB SEGURETAT
● Ús de mascareta per part de tot el monitoratge i gel hidroalcohòlic repartit en 

diferents punts del centre.
● Un monitor per cada grup bombolla. Les activitats es realitzaran per separat 

en espais i zones diferents.
● Accés restringit amb presa de temperatura tant als mestres com als infants.
● Grups bombolla a les activitats, menjador i habitacions.
● Habitacions: distància d’1 metre entre lliteres i capicuades per evitar 

respiracions creuades. 



COM HI ARRIBAREM?
● Autocar per grup-classe 

● Horaris:
○ SORTIDA: 9:30h aproximadament 
○ ARRIBADA: 16:30h



Activitats P4 i P5:    
EL BOSC MEDITERRANI:  Observació directa de  la vida al bosc: animals i plantes. Diferenciació de mides, formes i 
colors de les fulles. Recollida d’elements en el bosc. Observació directa del bosc. Plantes aromàtiques.

CIRCUIT MINI AVENTURA: Circuit d’activitats a la natura. Mini-tirolina. Caminaran per sobre d’elements inestables. 
Aplicaran les habilitats motrius en diferents situacions.

P4: LES CASETES DELS TRES PORQUETS: Cerca d’elements al voltant de la història dels 3 porquets. Desplaçament 
per un medi inestable. LLiscament per tobogan.

P5: GRAN PISTA AMERICANA A LA NATURA: Circuit de proves d’habilitat físiques i de resistència. Superació de 
diferents obstacles a la natura. Utilització dels sentits en l’organització del moviment corporal.

Activitat de nit: JOC DE NIT



DIA 1 DIA 2

9:00 a 10:00

ARRIBADA

ESMORZAR

10:00 a 11:30
ACTIVITAT

11:30 a 13:00

13:00 a 14:00 DINAR

14:00 a 15:00 TEMPS LLIURE 

15:00 a 16:30 ACTIVITAT TORNEM A L’ESCOLA

16.30 a 17:00 BERENAR

17:00 a 18:30 ACTIVITAT

18:30 a 20:00 TEMPS LLIURE

20:00 a 21:00 SOPAR

21:00 a 22:30 JOC DE NIT

HORARI



QUÈ NECESSITEM?
Motxilla o bossa i al seu interior…
* Bossa de roba o plàstic marcada: ROBA DE DIJOUS: roba interior (calcetes/calçotets, mitjons), 
samarreta, dessuadora, pantalons
* Bossa de roba o plàstic marcada: ROBA DE RECANVI: roba interior, 
pantalons, samarreta, dessuadora
* Calçat de recanvi
* Anorac amb caputxa o capelina
* Per dormir: sac de dormir, funda per al coixí, pijama
* Necesser amb estris d’higiene personal:  tovallola petita, pinta, sabó, 
raspall i pasta de dents
* D’altres: gorra, mascaretes de recanvi i llanterna.

LA PROPERA SETMANA, US DONAREM UN FULL PER EMPLENAR AMB LES DADES QUE 
NECESSITEM: MEDICACIÓ, AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES… 



● TRUQUEU A L’ESCOLA 
         937598466

● US INFORMAREM….
○ VIA INSTAGRAM

COMUNICACIÓ



PREU: 125-140 € 
(en funció del nombre 

d’alumnes que hi vagin)

Per poder realitzar les colònies ha d’assistir el 60 % del 
grup bombolla. 
La ràtio és d’un adult per cada 8 infants.



PRECS I PREGUNTES
EL VOSTRE TORN



https://docs.google.com/forms/d/1qh5ivG7nrBLHkOg
9DbRw02-OXdGQWIoHBc-tgM5DB8U/edit 

VINDREU?

https://docs.google.com/forms/d/1qh5ivG7nrBLHkOg9DbRw02-OXdGQWIoHBc-tgM5DB8U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qh5ivG7nrBLHkOg9DbRw02-OXdGQWIoHBc-tgM5DB8U/edit

