
Colònies d’estiu 
2022

P4 i P5 : del 6 al 8 de juliol
De 1er a 6è : del 4 al 8 de juliol

~ Escola Estel Guinardó ~ 

Una experiència per 
explorar la natura amb 

tots els sentits! ”



LA CASA

cases.fundesplai.org

Casa 100% adaptada i ascensor

Lavabos adaptats

Sales de reunions i activitats

Piscina amb grua

Mas Cabàlies era antigament un mas típic de muntanya situat al municipi d’Ogassa, a tocar de
Sant Joan de les Abadesses (a 3km) i amb unes espectaculars vistes del Taga i la Serra
Cavallera. Es tracta d’un indret ideal per conèixer la natura i la història del Pirineu, ja que la
casa es troba envoltada dels característics boscos caducifolis centreeuropeus de la Serra
Cavallera: fagedes i rouredes, pinedes de pi roig, nombroses espècies d’orquídies... Un paisatge
únic per acompanyar a l’infant en el seu procés de gaudi i aprenentatge. La instal·lació té aula
de natura, de manera que s’hi poden dur a terme activitats de tot tipus que faran que els nens
i nenes gaudeixin de la natura a través d’activitats vivencials i de vinculació amb el territori.

http://bit.ly/mapCabalies


Les habitacions.

Els exteriors

El menjador

La piscina

cases.fundesplai.org



Plànols i habitacions

H1 10 places

H2 8 places

H3 10 places

H4 10 places

H5 8 places

H6 10 places

H7 6 places

H8 6 places



1. Perquè fomenten l'autonomia personal, l'autoconeixement i la manifestació de tots els vessants de la
personalitat dels infants.

2. Perquè donen a conèixer els valors del territori, promovent la identitat cultural dels infants.

3. Perquè són una eina única del sistema educatiu de Catalunya des de fa més de 125 anys i fonamental per
completar els processos educatius.

4. Perquè afavoreixen la cohesió del grup, el treball cooperatiu dels infants i promou la curiositat i la
descoberta de la natura.

5. Perquè és una experiència única, emocionant i extraordinàriament significativa en el desenvolupament
dels infants.

raons 
per anar de

campaments

raons 
per anar de

colònies

5
A partir d’una proposta d’activitats diverses, adaptades a les diferents edats dels
infants i utilitzant una metodologia participativa i vivencial treballem per assolir un
bon nivell de qualitat pedagògica i sobretot intentem generar canvis positius en els
infants a partir de treballar valors cooperatius, solidaris i de coresponsabilitat social.

I per què ens agrada anar de colònies

https://youtu.be/Sf5q0F9mV90
https://www.youtube.com/watch?v=Sf5q0F9mV90


Horari base
Activitats

8:00h Bon dia!

9:00 a 9:30 Esmorzar

10:00 a 13h Activitat matí

13 a 13:30h Esbarjo dinamitzat

13:30 a 14:30h Dinar

14:30 a 15:30h Temps lliure dinamitzat i descans

15:30 a 19:00h Activitat de tarda i berenar

19:00 a 20:00h Dutxes i temps lliure

20:00 a 21:00h Sopar

21:30 a 23:00h Activitat de nit

23:30h Bona nit!

-

A la casa de colònies hi ha una farmaciola de primers auxilis sense cap tipus de medicament. Disposa de sabó neutre, gasses, tiretes i sèrum fisiològic.



Proposta de programa 3 dies – P4 i P5
1R DIA 2N DIA 3R DIA

MATÍ Arribada

La màgia del bosc i el 
museu de la natura

Piscina

Olimpíades pageses

TARDA 
El biodau màgic

Piscina

Jocs de simulació
ambiental

Taller de record Comiat

NIT Joc de nit Joc de nit

El Biodau màgic: gimcana de descoberta on caldrà superar amb
el grup els jocs i dinàmiques relacionades amb el medi ambient
que ens depari el Biodau.

Joc de nit amb llanternes : descobrirem els secrets que amaga
la nit al bosc mitjançant jocs amb llanternes.

La màgia del bosc: Activitat de descoberta de l’entorn on
realitzarem una aproximació a la fauna i la flora. Coneixerem
els elements naturals bàsics a través de la recol·lecció i creació
del nostre propi museu.

Jocs de simulació ambiental: coneixerem alguns dels ocells de
Catalunya, a més dels seus amics de pèl i els de ploma, a través
de contes i activitats relacionades .

Olimpíades pageses: Farem dos equips i haurem de guanyar la
competició poc a poc amb petits jocs.



Proposta de programa 5 dies – De 1er a 6è
1R DIA 2N DIA 3er DIA 4rt DIA 5è DIA

MATÍ
Arribada i 
instal·lació

Olimpíades pageses
Excursió a Ogassa

Dinar de pícnic

Piscina

Jocs de natura i 
taller de record

Jocs d’aigua

TARDA 
Cursa d’orientació

i 
tir amb arc

Descoberta de la riera: 
el torrent del Muig

Jocs de cohesió i 
treball en equip

Comiat

NIT Joc de nit Joc de nit Joc de nit Vetllada de comiat







Informació d’interès
COLÒNIES A MAS CABÀLIES DEL 4 AL 8 DE JULIOL’22

226€ per alumnes de 1er a 6è 
(5 dies / 4 nits)  

123€ per l’alumnat de P4 i P5 
(3 dies / 2 nits)

Inclou:

 Pensió completa (NO inlcou el dinar del 1er dia)
 Activitats 24h amb monitors/es titulats/des
 Autocar d’anada i tornada
 Reunió informativa a les  famílies

Aquestes colònies són homologables per
l’Ajuntament de Barcelona amb opció a beca per a
families en situació d’atur.



 Període d’inscripcions*: a partir del
23 d’abril a través de l’enllaç

https://estiu.fundesplai.org/

 Formes de pagament: a través de la
pàgina web i amb fraccionament de
l’import (3 terminis).

 10% descompte per a germans/es.

*L’atorgament de places es farà per ordre

d’inscripció.

Inscripcions

15 places53 places

https://estiu.fundesplai.org/
https://estiu.fundesplai.org/activitats/cerca?filtre[localitzacio][nivell]=comarca&filtre[localitzacio][valor]=&orderBy=data&orderDir=asc&layout=mosaic&pagina=1&filtre[q]=guinardo&filtre[edat]=&filtre[tipus][]=5&filtre[tipus][]=1&filtre[tipus][]=4&filtre[periode]=


Un cop s’inicia el procés d’inscripció caldrà completar els 4
apartats de dades i informació per tal de completar el procés:
dades i informació de l’infant, dades de la mare/pare o tutor/a,
informació mèdica i autortizacions.

Dades d’accés: un cop finalitzat el procés s’enviarà
automàticament un correu amb la vostra contrasenya d’accés a la
intranet, que us servirá per poder fer modificacions futures,
pagaments o adjuntar la documentació necessària. Molt
important introduïr correctament l’email i guardar aquesta

contrasenya.

Inscripcions



Beques Ajuntament de Barcelona
S’ha de sol·licitar telemàticament a la web www.barcelona.cat/vacances

• Màxim de 10 dies de casal o 14 de colònies
• 1 activitat (casal o colònies) per infant
• Resolució provisional el 30 de maig

L’accés als trams d’ajuts econòmics anirà en funció de la renda personal anual de la família. 
Segons el nivell de renda:

• De 0 a 7.000 €: 90%
• De 7.000,01 a 9.000 €: 60%
• De 9.000,01 a 10.000 €: 30%

Més informació a https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

Inscripció i sol·licitud de 
la beca:
INICI: 23 d’abril
DARRER DIA: 23 de maig

http://www.barcelona.cat/vacances
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families


Beques Ajuntament de Barcelona
Codis Colònies:
070133COL03 (Petits/es)
070133COL04 (Grans)

IMPRESCINDIBLE indicar el codi IDALU de l’infant que opta a l’ajut. 
És el codi únic que identifica l’alumnat durant tota la vida acadèmica.

Podeu consultar el codi IDALU de l’infant a tots els butlletins de notes o través d’aquest enllaç:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Per fer la inscripció a la web de Fundesplai. Cal indicar que demaneu beca de l’Ajuntament de Barcelona, al
clicar us apareixerà un espai on haureu de posar l’IDALU i us facilitarem un codi PIN (no és instantani).

Per fer la petició de beca a l’Ajuntament de Barcelona
haureu de fer-ho a través del Portal de Tràmits de
l’Ajuntament de Barcelona, on us identificareu amb l’IDALU i
el codi PIN

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne


Infants de 3 a 6 anys que no tinguin certificat de discapacitat, sempre i quan vagin acompanyades del dictamen de

Necessitats educatives específiques de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) o per professionals de CDIAP,

EIPI, EEAEN o CSMIJ.

A partir dels 7 anys es necessita certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat emès per un centre

d’atenció a persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud del monitor/a de suport el presenta l’entitat. És imprescindible que la família proporcioni les dades i la

documentació necessària i signar l’autorització. Cal indicar-ho a la inscripció.

El/la tècnic/a de l’Ajuntament és la persona que valora l’assignació dels monitor/a i si són compartits o no.

Enviament de documentació a colonies@fundesplai.org

Més informació a: https://vacances.barcelona.cat/ca/inscripcions

Monitoratge de suport

Inscripció i sol·licitud monitor/a de suport:
INICI: 27 d’abril
DARRER DIA: 27 de maig

https://vacances.barcelona.cat/ca/inscripcions


Beques Fundesplai
Accés per a totes les famílies que ho necessitin a beques de la Fundació Catalana de l’Esplai dins del

projecte “Un estiu per a tothom”, a través de la web www.estiu.fundesplai.org

Els requisits per poder sol·licitar la beca són:

- Pare o mare en situació d’atur

- No tenir una altra beca que suposi ja el cost total de l’activitat

- Aportar la documentació justificativa que Fundesplai sol·liciti

http://www.estiu.fundesplai.org/
https://estiu.fundesplai.org/pagines/campanya-de-beques


Per a més informació

colonies@fundesplai.org

https://cases.fundesplai.org/

Segueix-nos a les xarxes!

Clica aquí:

https://twitter.com/fundesplaicases?lang=ca
https://www.facebook.com/cases.colonies/
https://www.instagram.com/casesdecolonies_fundesplai/

