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1. Introducció
L’associació Kampi Ki Pugui és una entitat educativa sense afany de lucre,
dedicada a fomentar l’educació en el lleure, la vida associativa, l’animació
sociocultural i l’educació social mitjançant activitats lúdiques.
Complint amb la seva finalitat social, organitza activitats adreçades a infants,
joves i adults, amb l’objectiu d’oferir una alternativa educativa en interacció amb
altres agents educadors: empreses dedicades al lleure, escoles, famílies, etc.;
que permeti desenvolupar en les persones els valors següents:
•
•
•
•

L’autonomia personal
La integració i la convivència
La creativitat
La vivència d’uns valors que els ajudin a créixer com a persones.

En aquesta línia i en un mètode de treball motivador per tothom, l’associació
ofereix un seguit d’activitats que possibiliten una educació integral afavoridora
per copsar els interessos dels participants, alhora fer-los gaudir treballant a
través del joc la vida de grup i la participació com a protagonistes directes.

2. Les colònies
Les colònies són una proposta lúdica perquè els infants gaudeixin durant uns
dies d’una estada a una casa de colònies.
Durant aquesta estada realitzaran una sèrie d’activitats lúdiques i recreatives en
un entorn natural.
Les colònies són un espai educatiu. Aprofitant la convivència durant alguns dies
es un moment molt adient per acompanyar als infants en l’assumpció d’hàbits,
normes, valors i actituds de convivència, de respecte vers l’entorn, de respecte
vers els companys, vers els adults...
El Context lúdic de les colònies. En aquests programes es combinen les activitats
d’aprenentatge i/o de descoberta de l’entorn amb les activitats creatives i
lúdiques. Totes aquestes activitats giren al voltant d’un centre d’interès.
L’objectiu d’aquest centre d’interès és dinamitzar l’estada dels infants perquè
aprenguin mentre es diverteixen amb les activitats i l’ambientació relacionades
amb aquest. La importància d’aquest context lúdic està directament relacionada
amb l’edat dels infants.
Els infants han de ser els protagonistes actius d’aquest espai educatiu: un espai
per a explorar, manipular, experimentar, jugar, per a conviure, i en definitiva, un
espai per a la diversió.

Les colònies es realitzen en unes instal·lacions adequades i en un entorn atractiu.
Aquestes estan ubicades en un entorn natural i obert que permet aprofitar el
màxim les possibilitats que ofereix. Aquest entorn ha de presentar les condicions
necessàries per a garantir la seguretat i l’absència de perills.
Aquest any durant al casal tornem a oferir una setmana de colònies paral·lelament. La
proposta es perquè molts dels infants que tenim marxen de colònies amb altres entitats
durant l’estiu, perquè nosaltres no les oferíem i ja fa dos anys que estan sent tot un èxit.

DADES TÈCNIQUES:
LLOC: Les colònies es realitzaran a la casa de colònies CAN MONTCAU , Coll de Parpers
(La Roca del Vallès).
Per a mes informació de la casa de colònies: https://canmontcau.com
Aquí podreu veure la casa i les instal·lacions
DATES: Les colònies es realitzaran des del 1 al 5 de juliol de 2019 o del 3 al 5 de juliol.
HORA DE SORTIDA: 1 de juliol infants de la comunitat de mitjans i grans.
3 de juliol infants de la comunitat de petits (3 a 5 anys)
A LES 10:00h A L’ESCOLA dels ENCANTS
Haureu d’estar 15 minuts abans de la hora de sortida.
HORA D’ARRIBADA: 5 de juliol A LES 17:30h A L’ESCOLA dels ENCANTS
Les inscripcions es realitzaran:
Del 29 d’abril al 16 de maig de 2019

Dilluns i dimecres de 9:00 a 11 h
Dimarts, dijous 17:30 a 19:30 h

Reunió de famílies serà dimarts 29 d’abril a les 16:15 h , hi haurà servei de monitoratge per
estar amb els infants.
El mínim d’infants inscrits haurà de ser de 15 per poder realitzar les colònies. En cas que
siguin menys infants es podria mirar la opció de pujar als infants les pròpies famílies.

3. Objectius Educatius
Voldríem puntualitzar primer que no tenim uns objectius concrets sobre la vida dels infants,
que hagin d'aprendre determinades coses, ni ser de determinada manera, respectem el
ritme del nen, no hem d'arribar a un objectiu en un determinat temps, perquè si no s'està
més pendent de l'objectiu, i el que volem és gaudir del procés.

Sí, tenim alguns objectius generals a la tanda de colònies:
• Assolir unes bones actituds que ens permetin portar una bona convivència i relació de
grup.
• Aprendre a moure’ns amb autonomia per l’entorn natural.
• Gaudir del centre d’interès com quelcom integrador i col·lectiu.
• Potenciar la creativitat i la imaginació com a mitjà d’expressió.
• Viure i acompanyar experiències vitals intenses.
4. Centre d’interès
El centre d’interès amb el qual proposem treballar està directament relacionat amb les
llegendes i històries de la comarca o voltants. Tractarem aquest a través de diferents
activitats, sempre tenint en compte els interessos, motivacions i propostes dels infants i un
punt de vista totalment lúdic.
5. Activitats
Les activitats a les colònies facilitaran, als infants, el desenvolupament integral en el medi
natural. Seran activitats molt variades i accessibles a tots i totes les participants. Aquests
seran rotatius depenent dels grups d’infants i dels que els hi interessin en cada moment de
l’estada.
Proposem oferir unes activitats i espais d’acord amb els espais de la casa de colònies i dels
exteriors que aquesta en proporcioni.

PLANNING ACTIVITATS:

1R/6È

P3/P5

DILLUNS 1

DIMARTS 2

DIMECRES 3
DIJOUS 4
CIRCUIT D’AVENTURA PARC HIPICA

ARRIBADA I
INSTAL.LACIÓ
JOC DE
DESCOBERTA
JOC DE NIT

TALLERS
PREHISTÒRICS
GIMCANA
PLATJA A ARENYS DE MAR PREPARACIÓ FESTA
PREHISTÒRICA
VETLLADA
ROOM ESCAPE
JOC DE NIT I FESTA
CIRCUIT D’AVENTURA PARC GRANJA
PLATJA A ARENYS DE MAR
JOC DE NIT

TALLERS PREHISTÒRICS
FESTA

DIVENDRES 5
RECOLLIDA
COMIAT
RECOLLIDA
COMIAT

6. Dinàmica de la Jornada
8:00 a 8:45 h Llevar-se i vestir-se, ens despertarem i cada infant es vestirà i es
prepararà per iniciar el dia. Estirarem els llençols o el sac i posarem el pijama sota del
coixí.
8:45 a 9:00 servei de parar taula, cada dia un grupet d’infants pararà la taula per
esmorzar.
9:00 a 9:30 h esmorzar, anirem tots plegats al menjador per esmorzar.
9:30 a 9:45 h servei de parar taula.
9:45 a 10:30 h TEMPS LLIURE
10:30 a 12:30 h activitat. Els infants aniran a l’activitat proposada.
12:30 a 13:15 h joc lliure, els infants podran jugar lliurement a allò que els hi vingui
de gust.
13:15 a 13:30 h servei de parar taula
13:30 a 14:30 h dinar
14:30 a 14:45 h servei de parar taula
14:45 a 16:30 h joc lliure per la casa de colònies.
16:30 a 19:30 h activitat.
19:30 a 20:15 h temps lliure
20:15 a 20:30 h servei de parar taula
20:30 a 21:30 h sopar
21:30 a 21:45 h servei de parar taula
21:45 a 22:45 h joc de nit
22:45 h... preparar-se per anar a dormir, anirem cap a les habitacions, ens rentarem
les dents i ens posarem el pijama i els acompanyants explicarem contes d’abans
d’anar a dormir.
23:00 h dormir**, serà el moment on els infants ja hagin d’estar dormint.
* l’horari de les activitats de nit anirà marcat pel ritme dels infants.
** hi haurà la possibilitat de marxar abans a dormir quan l’infant ho demani.
7. Els acompanyants
Observem als infants, sense judici amb una presència i escolta activa.
Observem les activitats espontànies i ens assegurem que els ambients puguin donar
resposta als interessos que sorgeixen introduint variacions i nous elements.
Som conscients que representem un model de relació per als infants, i actuem amb
coherència.
Acceptem als nens i nenes tal com són. Acceptant les seves expressions emocionals i
responent apropiadament.
Establim els límits necessaris i recolzem als petits en el procés d’acceptar-los.

Intervenim per prevenir possibles perills actius
Intervenim per establir i assegurar els límits per la convivència i l’objectiu de cada
ambient.
Ens assegurem que puguin jugar tranquils; que els infants es respectin entre ells, que
cap infant sigui agredit físicament o verbal, ni manipulat.
Protegim el Sí o el No d’un infant.
Estem atents a què els infants tinguin cura del material i el deixin a lloc després de
fer-ne ús.
Els acompanyants estarem repartits en els ambients i anirem rotant, sempre cobrint
la demanda on hi hagi més volum d'activitat, un acompanyant estarà sempre lliure (
no fix en un ambient) per cobrir les necessitats dels seus companys.
8. Quan truquem a les famílies?
Trucarem a les famílies, en cas d’accident, caiguda greu, cop al cap fort, malestar, si
el nen s’angoixa i veiem un patiment emocional prolongat que nosaltres no podem
acompanyar, trucarem a la família per informar-los, ja que considerem que estem
acompanyant als infants en la globalitat i un dolor emocional és igual d’important
que un dolor físic.
9. Transport
El transport que farem servir per anar de colònies serà l’autocar.
10. Tarifa de la tanda de colònies
El preu de les colònies és de:
Tanda de colònies de 3 dies: 190 €
Tanda de colònies de 5 dies: 270 €
Aquest pressupost inclou:
•
•
•
•
•

pensions completes
els materials i les activitats.
la responsabilitat civil i l’assegurança.
el monitoratge.
el transport.
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