
Colònies d’estiu 
Casa de colònies SANT JULIÀ 

AMPA REINA VIOLANT · Infantil i Primària 

Del 25 al 29 de juny de 2018 





   1er dia 2on dia 3r dia 4rt dia 5è dia 

9,00 Sortida des de l’escola                                                                          Esmorzar 

10,00 

Arribada a la casa // 

Instal•lació 

Normes, creació de 

grups de treball, 

coneixença del entorn. 

Dinàmiques de 

coneixement. 

Sessió de Zumba Matiner 
Excursió: 

Descobrim Sant Julià de 

Vilatorta 

Danses i cançons  al 

Ajuntament 

  

Pràctica l’aventura: 

Rocòdrom i Tir amb arc 

Sessió de Ioga 

Matiner 

Cursa d’orientació: 

Fulla caduca o perenne, 

descobrint el codi Morse 

  

Juguem a la Oca 

Gegant 

13,30 Dinar 

14,30 Temps lliure amb monitors* 

15,30      PISCINA 
Comiat i tornada a 

l’escola! 

17,00 Berenar 

  

  

  

  

  

  

  

  

17.30 
Taller: La creació d’una 

oca gegant 

Preparació de la nit de 

talents 

Gimcana Marrana i Jocs 

d’aigua 

Circuit d’obstacles i 

superació per equips 

19,00 Temps lliure i dutxes* 

20,30 Sopar 

21,30 
Joc de Nit:  

L’ameba 

TALENT  

SHOW 

    Ruta Nocturna 

Llegendes sobre el cel 

estrellat 

Festa de cloenda 

23,30 Acomodament habitacions* 

Proposta de programació 



• Motxilla (petita) per les sortides 
• Roba de recanvi i interior, mudes...  
• Banyador, xancletes lligades i tovalloles 
• Samarretes de màniga curta  i/o llarga 
• Pantalons curts i/o llargs 
• Sabates còmodes, per practicar esports i anar per la  muntanya. 
• Necesser amb estris d’higiene personal 
• Sac de dormir 
• Roba d’abric o anorac (nit) 
• Cangur o impermeable 
• Crema solar, protecció labial, repel·lent de mosquits i gorra                               
• Lot o llanterna 
• Roba per embrutar 

Que cal portar? 

RECORDEM: que cal dur la roba ben marcada amb el nom i cognoms. 



INFORMACIÓ BÀSICA 

• Les dates  de les colònies seran la setmana del 25 al 29 de Juny 2018 si arribem a uns 
mínims hi haurà la opció de Infantil i 1r de primària de fer del 27 al 29 de Juny 2018 
amb anada i tornada amb autocar si no la pujada haurà de ser a càrrec de les famílies. 

• L’anada i tornada serà amb autocar i ens trobarem el dia 25 de Juny a les 9:30h a 
l’escola i la tornada serà el dia 29 de Juny a les 17:15h a l’escola. És important per la 
seguretat i el control que tan el dia de sortida com el dia d’arribada la recepció i 
entrega dels infants sigui dins de l’escola. 

 
Serveis Educatius Més Temps Lliure S.L. no s’endurà cap participant a les colònies sense 
els fulls de matriculació ben complimentat i sense la targeta original del Cat Salut aquesta 
s’haurà d’entrega el dia de la sortida 
 
Dies de matriculació 
Les inscripcions es realitzaran a partir del 19 d’abril 2018 i es deixaran emplenades el 
despatx de l’AMPA de dilluns a divendres de 17:00h a 18:30h o ve per correu electrònic a 
casalreinaviolant@gmail.com.  
 
El procés estarà obert fins el dia 25 de maig de 2018. Per més informació podeu visitar la 
nostra plana web www.mestempslliure.cat/coloniesdestiu   
 



Cal recordar: 

Forma de pagament 
Un cop recollim les inscripcions farem una remesa bancària entre els dies 28 i 29 de 
Maig (adjunteu dades bancàries a la ordre de domiciliació a la última pàgina) del 10% 
del total (20,50€), en la segona remesa que serà durant els dies 5 i 7 de Juny tindrem en 
compte els imports becats per l’ajuntament de Barcelona, a les famílies que se’ls hi hagi 
concedit l’ajuda cobrarem la part restant. El Rebut que sigui retornat tindrà un 
increment de 5€ per despeses administratives. 
 
Beques de les colònies 
En el moment de portar la  inscripció es facilitaran els fulls d’ajuts econòmics les famílies 
que ho demanin aquest s’haurà de registrar a la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) abans 
del dia 9 de Maig 2018, un cop confirmat l’ajut és important que porteu el full rosa a 
l’oficina de l’AMPA. 
  
*Es retornarà el import  de la matriculació del casal en el cas d’una incidència major que 
es pugui justificar. 
 
 
 



MÉS TEMPS LLIURE 

En cas de qualsevol consulta no dubteu en utilitzar els nostres mitjans de contacte: 

facebook.com/Mestempslliure 

Segueix les colònies a: 

Telèfon: 931 056 006 (Més Temps Lliure) 
casalreinaviolant@gmail.com| www.mestempslliure.cat 


