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“La música del bosc” 
                                                
                                                
                            
 

 

   

                   

                  Prepara la motxilla                      
que marxem! 



 

 

 

 

 
QUI SOM? 

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 adaptada 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 Trols, 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: 

 
  

  

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9h Higiene, ordre i esmorzar Higiene, ordre i esmorzar Higiene, ordre i esmorzar Higiene, ordre i esmorzar Recollida i organització per 
marxar 

10h Arribada a la casa 

Normes de convivència 

Coneixença dels espais 

Organització 

Introducció del fil 
conductor: coneixem els 

Follets i les Ninfes 

  Gimcana: les 
músiques del bosc 

(trobarem un tros del 
mapa) 

 
Preparació actuacions 

musicals  

   Excursió al pantà de la 
Baells (trobarem un tros 

del mapa) 
 

El gran joc: la 
reconquesta del bosc  

 
 JOC DE PISTES PEL 

BOSC: Trobarem 
l'últim tros del 

mapa) 

Amic invisible: paraules 
que enamoren 

 
Cartes als nostres 

companys/es 

13h Dinar Dinar 
 

Dinar al pantà Dinar Dinar 

15h Temps lliure Temps lliure Temps lliure Temps lliure   
  
  
  
  

CAP A CASA 

16h Jocs de coneixença de 
l’entorn 

PISCINA DEL POBLE Mural musical PISCINA DEL POBLE 

 

17h Berenar Berenar Berenar Berenar 

17:30h   
GIMCANA  D’AIGUA 

Bingo musical: 
endevina què sona 

  
JOCS D’AIGUA: Trols de 

l’aigua 

Estampació de la 
samarreta de les 

colònies 18:30h Preparació actuacions 
musicals  

19:30h Dutxes Dutxes Dutxes Dutxes 
 

20:30h Sopar Sopar + fil conductor Sopar + fil conductor Sopar de gal·la 

22:00h Joc de nit: què s’amaga 
a la Vilada (trobarem un 

tros del mapa) 

Actuacions musicals 
«Vosaltres si que 

valeu» 

Joc de nit: cacem Trols Resolució fil  
conductor + Festa 

Musical + Disco 



 

 

 

 
PROGRAMACIÓ GRUP D’INFANTIL: 

 
  

  

HORARI DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9h Higiene, ordre i esmorzar 

10h   
Arribada a la casa 

Normes de convivència 

Coneixença dels espais 

Organització 

Introducció del fil conductor: 
coneixem els Follets i les Ninfes 

  
  

JOC DE PISTES EL POBLE DE 
VILADA: Trobarem les pistes per 

trobar les varetes robades 
 

PISCINA DEL POBLE 

  
Recollida i organització per 

marxar 
 

Taller de polseres 

Intercanvi de polseres de 
l’amistat 

13h Dinar 

15h Temps lliure/Descans 

 
Temps lliure/Descans   

  
  
  
  

CAP A CASA 

16h Jocs de coneixença de l’entorn Jocs musicals 

17h Berenar 

17:30h   
JOCS D’AIGUA: Ritme aquàtic 

  
Gimcana: la màgia del bosc 

18:30h Pinto musical 

19:30h Dutxes Dutxes 

20:30h Sopar Sopar de gal·la 

22:00h Joc de nit: proves musicals Resolució fil  conductor + Festa 
Musical 



 

 

 
 DIES I HORARIS DE SORTIDA I ARRIBADA  

 
 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. 
 
Infantil:  
 
-Dia i hora prevista de sortida: dia 3 de juliol a les 8:30h  
sortida autocar 
-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  

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

 
  



 

 

 
 ASPECTES ORGANITZATIUS GENERALS 

 
• ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS I DE RESPONSABILITAT CIVIL RATIO: 1/10 

 
• COM ANIREM: AUTOCAR 

 
• EQUIP DE TREBALL:  
DIRECTORA DE LES COLÒNIES: Judith Fresno 
MONITORS/ES (manca pre-seleccionar alguns monitors/es):  

 PRIMÀRIA 
– Oriol Miralpeix  
– Adrià Delgado 
– Susi Giménez  
– Andrea Esteras 
– Judith Clavijo 

 INFANTIL 
– Sara Martínez 
– Laia Gilabert 
– Ainhoa Sánchez 

 
 



 

 

 
 ASPECTES ORGANITZATIUS GENERALS 

 
• CANALS DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES:  
- CORREU ELÈCTRONIC D’ARRIBADA D’INFANTS  
- TELÈFON DE DIVERJOC (PER URGÈNCIES FAMLIARS) 
 
• PROTOCOLS DE SORTIDES:  
- PISCINA: SOCORRISTA, DELIMITAR ZONA DE BANY, BANY PER TORNS 
- EXCURSIONS: MONITORS/ES DAVANT I DARRERA, PASSAR LLISTAT 

ABANS, DURANT I DESPRÉS 
 

• CUINA IN SITU: CONTROL AL·LERGIES I INTOLERÀNCIES  
 
 
 

 
 



 

 

 
 ASPECTES ORGANITZATIUS GENERALS 

 
 

• PLÀ D’ACCIÓ EN CAS D’ACCIDENTS:  
- PORTAR L’INFANT EN CAS DE NECESSITAT EL CAP O HOSPITAL MÉS 

PRÒXIM A LA CASA. 
- QUAN TIGUEM DIAGNÒSTIC DEL METGE, TRUQUEM A LES FAMÍLIES  PER 

EXPLICAR-LI I DEIXEM QUE L’INFANT PARLI AMB LA FAMILIA.    
• PLÀ D’ACCIÓ EN CAS DE MEDICAMENTS:  
- PORTAR UNA BOSSSA AMB EL MEDICAMENT DE L’INFANT I EL SEU NOM, 

RECEPTE MÈDICA, L’AUTORITZACIÓ DE MEDICAMENTS I QUAN SE L’HA 
DE PRENDRE. 

- DONAR AQUESTA BOSSA A LA DIRECTORA DE LES COLÒNIES (SI EL DIA 
1 DE JULIOL) I SI ÉS EL 3 DE JULIOL, A LA RESPONSABLE DE L’AUTOCAR.  
 
 
 
 

 
 



Menú tot proteina 

vegetal 

Economia social:  

iogurt i postres làctics 

Ecològic: llegums, 

verdures, fruita, pasta i 

cereals. 

Km. 0: Tots els produtes 

ecològics, el peix fresc i 

els postres làctics. 

DILLUNS DIMART
S 

DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Els menús aniran acompanyats d’una proposta de 

sopar. 

Tots els menús es serviran amb una ració de pa i 

aigua 

C/ Indústria 241-249, Entresol 3, Esc. Esq. 

08041 Barcelona Tel. 93 435 89 36 - Fax. 93 

455 86 22 

www.diverjoc.net / info@diverjoc.net 

Menú supervisat i validat per: Anna  Pons  

col·legiada cat/0659Institut d'assessorament 

dietètic i nutricional , SL 

MENÚ BASAL – JULIOL 2019 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINAR 
Amanida de 

pasta,  
Truita de 
verdures, 

fruita 
 

BERENAR 
Pa amb 
xocolata 

 
 

SOPAR 
Escudella, 
Llom i flam 

2 
 

ESMORZAR 
Torrades, 

magdalenes, 
cereals, 

mantega, 
melmelada,  
sucs i llet 

 
 

DINAR 
Macarrons,  
Pollastre, 

fruita 
 
 
 

BERENAR 
Pa amb 

formatge 
 
 

SOPAR 
Arròs amb 
tomàquet, 
truita de 

patates, iogurt 
 

3 
 

ESMORZAR 
Torrades, 

magdalenes, 
cereals, 

mantega, 
melmelada,  
sucs i llet 

 
 

DINAR 
Canalons, 

Vedella, Fruita 
 
 
 
 

BERENAR 
Pa amb 
codony 

 
 

SOPAR 
Patates i 

mongeta, Lluç 
arrebossat, 

fruita 

4 
 

ESMORZAR 
Torrades, 

magdalenes, 
cereals, 

mantega, 
melmelada, 
sucs i llet 

 
 

DINAR 
Llenties, 

Hamburguesa, 
Fruita 

 
 
 

BERENAR 
Pa amb 
xocolata 

 
 

SOPAR 
Sopa de 
verdures, 
botifarra, 

iogurt 

5 
 

ESMORZAR 
Torrades, 

magdalenes, 
cereals, 

mantega, 
melmelada, 
sucs i llet 

 
 

DINAR 
Pasta de 
colors, 

Pollastre 
arrebossat,  

Gelat 
 
 



 

 

 
 RECOMANEM DUR A LA  MOTXILLA PER PRIMÀRIA: 

 
-Motxilla (recomanem no dur maleta) 
-Esmorzar pel primer dia.  
-1 muda per cada dia (+1 de recanvi), separats per bossetes  i amb el nom de l’ infant. 
-Sac de dormir, funda de coixí i llençol de sota. 
-Cangur o capelina. 
-Gorra 
-Calçat esportiu( +1 de recanvi) 
-1 pijama 
-Dessuadora amb cremallera o jersei  gruixut de màniga llarga. 
-1 o 2 pantaló llarg o xandall(les nits són fresques) 
-1 jaqueta gruixuda(anorac) 
-Banyador  i tovallola de piscina. 
-Xancletes amb velcro. 
-Tovallola de bany +1 petita. 
-Estris de neteja personal: raspall i pasta de dents, sabó, pinta i tovallola petita. 
-Crema protectora solar. 
-Bossa per la roba bruta. 
-Llanterna amb piles de recanvi.(pels jocs de nit) 
-Motxilla petita per dur el dia de piscina o excursió. 
-Cantimplora d’aigua. 
-Loció repel·lent de mosquits 
-Samarreta blanca per fer el taller de tintar samarreta.  
-ORIGINAL DE LA TARJA SANITÀRIA (alguns CAP no agafen els infants sense l’original) 
 

No es poden dur objectes de valor durant les colònies. 
Indiqueu amb bosses quin es l’esmorzar i quin es el dinar amb el nom marcat. 

Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i cognom. 



 

 

 
 RECOMANEM DUR A LA  MOTXILLA PER INFANTIL: 

 
-Motxilla (recomanem no dur maleta) 
-Esmorzar pel primer dia.  
-1 muda per cada dia (+1 de recanvi), separats per bossetes  i amb el nom de l’ infant. 
-Sac de dormir, funda de coixí i llençol de sota. 
-Cangur o capelina. 
-Gorra 
-Calçat esportiu( +1 de recanvi) 
-1 pijama 
-Dessuadora amb cremallera o jersei  gruixut de màniga llarga. 
-1 pantaló llarg o xandall (les nits són fresques) 
-1 jaqueta gruixuda(anorac) 
-Banyador  i tovallola de piscina. 
-Xancletes amb velcro. 
-Tovallola de bany +1 petita. 
-Estris de neteja personal: raspall i pasta de dents, sabó, pinta i tovallola petita. 
-Crema protectora solar. 
-Bossa per la roba bruta. 
-Llanterna amb piles de recanvi (pels jocs de nit) 
-Motxilla petita per dur el dia de piscina o excursió. 
-Cantimplora d’aigua. 
-Loció repel·lent de mosquits 
-Bombolleta/manguitos  (en cas de no saber nedar) 
-ORIGINAL DE LA TARJA SANITÀRIA (alguns CAP no agafen els infants sense l’original) 
 

No es poden dur objectes de valor durant les colònies. 
Indiqueu amb bosses quin es l’esmorzar i quin es el dinar amb el nom marcat. 

Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i cognom. 



 

 

 
  AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES COLÒNIES  

(tornar a emplenar i signar per les famílies d’Infantil) 
 

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 del 3 al 5 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, 

 

 



 

 

 

 



www.diverjoc.net  /  inscripcions@diverjoc.net 

934 358 936  

http://www.diverjoc.net/contacte.php

