
COLÒNIES 2019
AMPA ESCOLA PERE IV
“La música del bosc”

Prepara la motxilla      

que marxem!



QUI SOM?

www.diverjoc.net



EL NOSTRE OBJECTIU: 

Fer unes colònies segures, divertides i 
educatives



INSTAL.LACIONS:

CASA DE COLÒNIES: CAL CANDI



INSTAL.LACIONS:

CAL CANDI



INSTAL.LACIONS:

CAL CANDI

La casa està en una immillorable situació , a només de 10 minuts

caminant fins el pantà de la Baells , a 5 minuts fins el poble de Vilada
, on hi trobarem la piscina municipal, camp de futbol i un munt de
coses més per descobrir.

Envoltada de naturalesa , podem gaudir d' uns grans espais exteriors ,
amb boscos de pi roig on poder gaudir de les activitats que us
proposem.

La Casa esta adaptat per a tot tipus de persones , amb rampes per
poder accedir a tots els llocs .Dues sales interiors , on realitzar tallers,
balls.... , televisió , dvd , connexió a Internet wifi , telèfon.

La casa té cuina pròpia, amb plats casolans i adaptats a diferents
menú.





TEMÀTICA I

PROGRAMACIÓ



FIL CONDUCTOR:

Si caminem pel bosc en silenci i parem bé les orelles, podrem escoltar el
concert musical que ens ofereix la Mare Natura: el cant dels ocells, les fulles
dels arbres dansant amb el vent, la percussió de les bombolles del riu…
Però, la Mare Natura és la única que fa música als boscos?
Diu la llegenda que els Follets i les Nimfes del bosc són els directors i
directores d’orquestra d’aquest gran concert fent ballar els arbres, fent
cantar els ocells…amb el les seves varetes màgiques.
Fa uns dies, un grup de Trolls, els enemics naturals de Follets i Nimfes, els hi
van prendre totes les varetes perquè només els hi agrada dormir i volen
acabar amb la Música del Bosc.
Ens ajudeu a recuperar les varetes dels Follets i Nimfes i a celebrar
la nostra fita amb una gran festa musical???



PROGRAMACIÓ GRUP DE PRIMÀRIA:



PROGRAMACIÓ GRUP D’INFANTIL:



DIES I PREUS

PREU COLÒNIES (EDUCACIÓ INFANTIL): 3 DIES del 3 al 5 de juliol: 169€/INFANT

PREU COLÒNIES (EDUCACIÓ PRIMÀRIA):  5 DIES del 1 al 5 de juliol: 250€/INFANT

DATES D’INSCRIPCIÓ: Les places són limitades, en el cas que hi hagi més inscripcions que places, 
farem els possibles perquè tots els infants interessats puguin participar, si bé, en cas que no hi hagin suficients 
places, aquestes es donaran per ordre d'inscripció.

 A l’escola: els dies 29 d’abril i 9 de maig de 8:30h a 10:30h i 30 d’abril i 10 de maig de 15h a 17:30h.

 Per correu electrònic: del 29 d’abril al 17 de maig a inscripcions@diverjoc.net

 A l’Oficina Diverjoc: del 13 al 17 de maig de 9 a 13h C/ Indústria, 241 - 249, Barcelona

MODALITATS DE PAGAMENT:

Efectiu: inscripció a l’escola o a les oficines de Diverjoc. Es pot fer en dues fraccions: 50% en les dates

d’inscripcions 29 d’abril i 9 de maig de 8:30h a 10:30h i 30 d’abril i 10 de maig de 15h a 17:30h. I el 50% restant per
ingrés bancari al Nº de compte BANKINTER ES65 0128 0503 31 0105335152 abans del dia 17 de maig indicant
nom, cognom, curs del nen/a i concepte colònies.

 Ingrés bancari: abonant el 100% de l’import abans del 17 de maig Indicant: nom, cognom, curs del nen/a
i concepte colònies. Nº de compte BANKINTER ES65 0128 0503 31 0105335152

BAIXES: 

Es retornarà el 50% de l’import, sempre i quant es justifiqui amb 15 dies d'antelació i amb justificant mèdic.

mailto:inscripcions@diverjoc.net


ASPECTES ORGANITZATIUS GENERALS

• ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS I DE RESPONSABILITAT CIVIL

• RATIO: 1/10

• EQUIP DE TREBALL: DIRECTOR/A I MONITORS/ES TITULATS

• COM ANIREM: AUTOCAR

• REUNIÓ INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES: 25 D’ABRIL I 29 
DE MAIG A LES 16:45



DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ELS DIES D’INSCRIPCIONS:

• Fotocòpia CAT SALUT. 

• Fotocòpia  carnet de vacunes o certificació mèdica o paterna de 
les  vacunes que li han estat subministrades.

• Butlleta d’inscripció  signada.

• Resguard bancari (si s’escau).

• Resguard beca (full rosa) si s’escau.

• Indicar atencions especials (al·lèrgies, medicaments...)

Aquests documents s’hauran d’adjuntar amb la butlleta 
d’inscripció, la manca d’un d’aquests documents impedirà la 
realització de les colònies.



BEQUES

• Fer la inscripció en les dates establertes i recollir els impresos de sol·licitud de BECA a la secretaria de l’AMPA o a
Diverjoc.

• Presentar els documents a l’OAC del Districte entre el 29 d’abril i el 14 de maig i el resguard caldrà entregar-lo a
Diverjoc.

• TERMINI SOL·LICITUDS: del 29 d’abril al 14 de maig. (l’Ajuntament no admetrà sol·licituds abans del 29
d’abril ni posterior al 14 de maig)

• 30 de maig llistes provisionals / 21 de juny llistes definitives. (Diverjoc informarà a les famílies afectades,
via correu electrònic o telèfon un cop tinguem els llitats que ens envia l’ajuntament)

Les peticions d’ajut econòmic per a les colònies , es calcularà sobre els preus següents i no pel preu total
de les colònies: 3 DIES (EDUCACIÓ INFANTIL): 123,57€/INFANT // 5 DIES (EDUCACIÓ PRIMÀRIA):
205,95€/INFANT

INFANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Els infants amb diversitat funcional que vulguin participar, cal que es posin en contacte amb Diverjoc al 93 435 89
36 del 29 d’abril al 23 de maig.



DIES I HORARIS DE SORTIDA I ARRIBADA

Infantil:

-Dia i hora prevista de sortida: dia 3 de juliol a les 8:30h.
-Dia i hora prevista d’arribada: dia 5 de juliol a les 17:30h.

Primària:

-Dia i hora prevista de sortida: dia 1 de juliol a les 8:30h.

-Dia i hora prevista d’arribada: dia 5 de juliol a les 17:30h.

Tant la sortida com l’arribada es realitzarà davant l’escola 
Pere IV.
La convocatòria de les famílies el dia de la sortida és a les 
8h per tal que  les 8:30h ja estiguem preparats per sortir 
(organitzar grups, passar llista, etc.)
Preguem puntualitat.



BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ COLÒNIES 2019 ESCOLA  PERE IV

DADES PERSONALS (Ompliu en lletra majúscula tota la Butlleta).

1r cognom………………………………..2n cognom……………………………........Nom………………….…………………...

Curs…………....Data naixement………. De quina escola veniu?……………………………………………………………..

Adreça…………………................………CP……......……......Població…................................…………………………..

Nom i cognom de la mare/tutora:…………......………… Telèfon :……….......... Email:....................................

Nom i cognom del pare/tutor:………………………….......Telèfon :………………..Email:.....................................

Telèfon d'urgències (indiqueu la persona de contacte)………………………....................................................

FITXA SALUT

Té alguna al·lèrgia/intolerància alimentària? Sí/ No Quina?.................................................................

Té alguna necessitat especial? Sí / No Quina?........................................................................................

Té Certificat de discapacitat? Si/ No (en cas afirmatiu adjunteu junt amb la documentació)

Pren alguna medicació especial? Sí/ No

(En cas afirmatiu, cal dur autorització del metge amb l’administració que cal subministrar-li i omplir l’autorització

pertinent).

Sap nedar? Sí / No

Té algún tipus de dificultat per dormir a les nits? Si/ No Quina?...............................................................

Té eneuresis noctura? SÍ/ No…………………………………………………………………………………………………………

Altres Observacions a tenir en compte: …………………………………………………..............................................



AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES COLÒNIES

En/na,……………………………………………………...amb DNI……………...............……….com a mare/pare/tutor/a de 
l’infant……………………….……………….amb domicili a ………………………...............…………………..,Codi postal…......……...

Telèfon 1…..…………...…….Telèfon 2 ……......………….…. Correu electrònic….…..............................................................

i en qualitat de pare/mare/tutor/a del noi/a, estic d’acord que participi a les Colònies que organitzen DIVERJOC i L’AMPA 
ESCOLA  PERE IV de l’1 al 3 de juliol (infantil) i del 1 al 5 de juliol (primària), així com a les sortides que es programen fora 
de les instal·lacions de la casa de colònies. En cas de malaltia o accident, AUTORITZO a l’organització que demani 
assistència mèdica ,per tal que un professional es faci càrrec de prendre les decisions que calgui. 

Data , lloc i  SIGNATURA del pare/mare/tutor/a,

AUTORITZACIÓ DRETS IMATGE

En/na………………………………………………….…..amb DNI…………………………............ com a pare, mare o tutor/a de l’infant 
………………………………………………………. consent expressament i autoritza a Diverjoc a tractar i cedir les dades que 
voluntàriament dono, i per a què pugui realitzar i publicar les imatges del participant de l’activitat, d'acord amb el 
tractament i finalitat que s'indica en aquest mateix imprès. 

Així mateix, faig extensiva aquesta autorització per a l'ús dels mitjans digitals i la publicació d'imatges del participant tant 
en el bloc i o Facebook de l'activitat.

Data , lloc i  SIGNATURA del pare/mare/tutor/a,



AUTORTIZACIÓ MEDICACIÓ

En/na………………………………………………….…..amb DNI………………………….. com a pare, mare o tutor/a de l’infant  
………………………………………………………... autoritza als responsables de l’activitat a subministrar els medicaments que 
segueixen amb les dosis que s’especifiquen : 

RECORDEU QUE SENSE L’AUTORTIZACIÓ DEL METGE NO ES SUBMINISTRARÀ CAP MEDICACIÓ     

Medicament Dia/setmana Hora Dosis Hora Dosis Hora Dosis

Data , lloc i  SIGNATURA del pare/mare/tutor/a,

Medicament
Dia/set

mana
Hora Dosis Hora Dosis Hora Dosis



Paissatge de

Vilada 

Pantà de la Baells


