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COLÒNIES   VERGE   BLANCA   2021   
Casa   de   colònies    Vall   de   Boí    ·   Llesp   (alta   Ribagorça)   ·   Del    1   al   8   d’agost   

PARTICIPANTS   I   ORGANITZACIÓ   

    7    Monitores   49   infants   

LA   CASA   DE   COLÒNIES     
La  casa  de  colònies  Vall  de  Boí  està  situada  a  la  població  de  Llesp  a  l’Alta  Ribagorça,  té  una  capacitat                      
de  65  persones,  està  organitzada  en  diferents  habitacions  i  sales  comunitàries,  també  compta  amb                
una  zona  esportiva  amb  gespa  on  hi  ha  porteries  de  futbol,  dues  cistelles  de  bàsquet,  i  al  costat,                    
una   pista   de   volei.   Just   al   final   del   camí   que   travessa   el   bosc,   hi   ha   situada   la   piscina.     

  

PRIMER   I   ÚLTIM   DIA   

 Diumenge   01   d’agost   de   2021               Diumenge   08   d'agost   de   2021   

🕛     a    les   09.00h    del   matí                    🕛 a   les   18.00h    de   la   tarda   

     Al   Passeig   Mata   (Reus)                           Al   Passeig   Mata   (Reus)   

  

OBJECTIUS   EDUCATIUS   
Durant   les   colònies   treballarem   els   següents   objectius   educatius:   

-   Gestionar   les   pròpies   emocions.   

-   Assolir   la   capacitat   d'empatia.     

-   Aprofitar   profundament   els   moments   de   reflexió.     

-   Respectar   l'entorn   que   ens   envolta.   

-   Implicar-nos   en   la   lluita   contra   la   crisi   climàtica .   
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HORARI   DE   LA   COLÒNIA   

XARXES   SOCIALS   
Podeu   fer   seguiment   de   l’activitat   a   través   de:     

https://www.facebook.com/esplaifemnosamics/     

https://www.instagram.com/esplaiefa/   

https://twitter.com/esplaiefa   

ADMINISTRACIÓ   DE   MEDICAMENTS   

Si  el  participant  ha  de  prendre  medicació  durant  la  setmana  de  colònies  cal  que  ens  porteu                  
la  fitxa  d’autorització  omplerta  (la  podeu  trobar  a  la  web)  i  ens  l’entregueu  juntament  amb                 
el   medicament   el   dilluns   abans   de   pujar   a   l’autobús.   

Si  voleu  comentar  qualsevol  particularitat  o  incidència  li  podeu  comentar  al  monitor  o               
monitora   referent   abans   de   marxar   de   colònies   (podeu   demanar   el   contacte   a   la   Marta).     
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8:00h   Despertem   16:30h   Berenar   

8:20h   Bon   dia   17.00h   Activitat   de   tarda   2   

8:45h   Esmorzar   18:15h   Trobada   de   colònia   

9:45h   Serveis   i   cançoner   18:45h   Temps   lliure   

10:30h   Activitat   de   matí   19:10h     Cançoner   

12:15h   Temps   lliure   20:00h   Sopar   

13:00h   Dinar   20:30h   Temps   lliure   

14:00h   Temps   Lliure   21:00h   Activitat   de   nit   

15:00h   Activitat   de   tarda   1   22:30h   Dinàmica   de   Bona   Nit   +   A   dormir  

http://www.esplaiefa/
https://www.facebook.com/esplaifemnosamics/
https://www.instagram.com/esplaiefa/


Esplai   Fem-nos   Amics   
Reus   ·   Baix   Camp   ·   Catalunya   

✉     Av.   Prat   de   la   Riba,   26.   Parròquia   Sant   Joan          E-mail:    esplai@esplaiefa.cat   
Web:    http://www.esplaiefa .cat   

  

QUÈ   HE   DE   PORTAR?   

MOTXILLA   GRAN   (30L-50L)   
✔ Sac   de   dormir,   llençol   de   sota   i   coixinera   
✔ Màrfega   

✔ Pijama   

✔ Tovallola   de   dutxa   
✔ 8   recanvis   de   roba   interior   i   mitjons   

✔ 8   mudes   de   recanvi   (samarreta   i   pantaló)   
✔ IMPORTANT:   1   samarreta   BLAU   MARÍ   (no   clar),   marcada   amb   el   nom.   
✔ IMPORTANT:   Muda   per   embrutar   
✔ Roba   d’abric   (jersei   i   pantaló   llarg   o   xandall   llarg)   
✔ Banyador   

✔ Tovallola   de   piscina   
✔ Xancletes   lligades   

✔ Crema   protectora   solar   

✔ Impermeable   o   capelina   
✔ Llanterna   (piles   de   recanvi)   

✔ Bossa   per   la   roba   bruta   
✔ Calçat   còmode   per   fer   excursions   

✔ Gorra   

✔ Repel·lent   de   mosquits   
✔ Carmanyola   i   coberts     

✔ Got   de   plàstic   reutilitzable   (de   festa   major)   
✔ Tovalló   de   roba   
✔ Cantimplora   

✔ Necesser  amb:  sabó  del  cos,  raspall  i  pasta  dentífrica,  pinta            
i/o   raspall,   xampú   (millor   si   és   antiparàsits)   i   mocadors   de   paper.   

✔ IMPORTANT:   Fulard   de   l’esplai   (si   és   la   primera   vegada   que   veniu,   us   el   donarem   allà).   
✔ IMPORTANT:   Cançoner   de   l’esplai   (si   és   la   primera   vegada   que   veniu,   us   el   donarem   allà).   

MOTXILLA   PETITA   (20L)   
✔ Cantimplora   
✔ Esmorzar   i   Dinar   del   primer   dia.   
✔ IMPORTANT:   10   mascaretes   homologades   
✔ IMPORTANT:   targeta   sanitària     

  
- És   altament   recomanable   preparar   la   motxilla   juntament   amb   els   infants.     
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INFORMACIONS   IMPORTANTS   

- Tots   els   objectes   que   es   prenguin   han   d’estar   degudament   marcats   amb   el   nom.     

- És   molt   important   portar   la    targeta   sanitària,    si   no,   haureu   d’anar-la   a   buscar.   

- Cal   evitar   portar   menjar,   diners,   telèfon   mòbil   i   objectes   de   valor.     

- Les  monitores  complirem  amb  les  mesures  de  seguretat  i  de  prevenció  de  la  Covid-19                
durant   les   colònies:   

o Hem  reduït  el  nombre  de  participants  respecte  altres  anys  i  anem  a  una  casa                
gran  amb  capacitat  per  a  65  persones  (no  compartida).  Durant  les  colònies  ens               
organitzarem   en   grups   reduïts.   

o Les  activitats  seran  majoritàriament  en  espais  exteriors,  evitant  el  contacte            

entre   grups   i   mantenint   les   distàncies   recomanades   sempre   que   sigui   possible.   

o Diàriament  comprovarem  si  els  participants  i  monitores  mostren  símptomes  de            

la  Covid-19.  Desinfectarem  superfícies  després  del  seu  ús  i  ventilarem  les             

habitacions   3   vegades   al   dia.     

  

CONTACTE   

Mòbil   de   contacte:     666   681   347    (Marta)   

Mòbils   de   contacte:    695   529   491   (Dídac)     

Mòbils   de   contacte:    671   29   66   22   (Olga)   

Us   demanem   que   només   hi   contacteu   en   cas   de   necessitat   

  

  

Atentament,     

Les   monitores   de   Peus   de   Gat   i   Xiruques   2021   
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