
COLÒNIES 2020 
AMPA ESCOLA PERE IV 
“EL MISTERI AMAGAT” 

                                                
                                                
                            
 

 

   

                   

                  Prepara la motxilla       
                      que marxem! 



 

 

 

 

 
 

FIL CONDUCTOR 
 

Benvinguts a la majestuosa casa de la família Reinaldi, ara ja convertida en museu tot explorant-
la descobrirem que fa molt temps, algú va amagar un dels tresors més importants i 

poderosos de la comarca de Girona... Estàs preparat? 

 



 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓ GRUP DE PRIMÀRIA: 

 
  

  



 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓ GRUP D’INFANTIL: 

 
  

  



  
EL XALIÓ 

  

 La casa està ubicada situada a Sant Miquel de Campmajor, entre el pla de l’Estany i la 
Garrotxa, just a l’entrada del Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa. La casa 
està ubicada a dins del bosc, envoltada de naturalesa , on podem gaudir d' uns grans 
espais exteriors , amb boscos per poder realitzar  les activitats que us proposem. 

  
 La casa disposa de diferents espais i tots ells son peculiars i diferents i s’adapten a les 

diferents necessitats dels grups. Diferents habitacions amb capacitats diverses. Dos 
blocs sanitaris i el porxo, i una gran sala d’activitats. A la zona exterior hi ha pistes de 
bàsquet, grans explanades per practicar diferents activitats i la piscina. 

  
 La casa ofereix  menús variats, basats en productes de temporada i de proximitat i 

menús per a diferents intoleràncies i al·lèrgies alimentàries. 
 

 
 
 http://elxalio.com/colonies 
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El XALIÓ 
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 DIES I PREUS 
 

 

PREU COLÒNIES  INFANTIL (P3 a P5): 3 DIES: del 1 al 3 de juliol: 188,46€/INFANT 
 

PREU COLÒNIES PRIMÀRIA(1r a 6è):  5 DIES: del 29 de juny al 3 de juliol:  
269,46€/INFANT 

 
Les peticions d’ajut  econòmic per a les colònies, es calcularàn sobre els preus següents que 

determina l’Ajuntament i no pel preu total de les colònies: 3 DIES (INFANTIL): 125,43€/INFANT // 
5 DIES ( PRIMÀRIA): 209,45€/INFANT 

  
 

 

Preinscripcions: Del 27 d’abril al 19 de maig online a través de la plataforma digital DiverKonect 

 

Inscripcions i pagament: Un cop les autoritats autoritzin i donin llum verda per a la realització 
dels casals, us informarem del procediment i terminis. 

 



 

 

 
  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A TRAVÉS DE L’APLICATIU DIVERKONECT:  
 

• Fotocòpia CAT SALUT.  

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

• Resguard beca (full rosa) si s’escau. (ara no cal). 

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

 

La manca d’un d’aquests documents impedirà la realització de les colònies. 

 

 
 
 
 
 
Afegir tema becas!!! 
Horari sortida 
Horari recollida 
Que cal dur? 
Dates d’inscripcions! 

 



 

 

 
 AJUTS I SUPORTS. HOMOLOGACIÓ DE LES COLÒNIES I AJUDES A LES FAMÍLIES 

• Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, el procés de sol·licitud d’ajuts econòmics es 
farà a través de mitjans telemàtics  i no presencials a través del formulari de sol·licitud al que us podreu descarregar al 
web https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families  

 

• L'Ajuntament activa un ampli sistema d'ajuts econòmics adreçat a les unitats familiars que en funció de la base 

liquidable general de la declaració de l’any 2018 –casella 500–, “els ingressos nets anuals”, es becaran, amb un 

màxim d’una activitat per infant i amb el barem que correspongui, tots els infants del nucli de convivència 

que ho sol·licitin. Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre 

el nombre total de membres de la unitat familiar. 

• L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la 

família, segons el nivell de renda del quadre següent(en cap cas superaran el 90% del preu total de l'activitat per 

nen/a): 

• De 0 a 6.000 €: 90% 

• De 6.000,01 a 7.500 €: 60% 

• De 7.500,01 a 9.000 €: 30% 

 

• Un cop s’hagi enviat la sol·licitud, seguint les indicacions d’aquest formulari, la persona sol·licitant rebrà un correu 

electrònic o un SMS, a l’adreça de correu electrònic o al mòbil que s’hagi indicat en la sol·licitud,  on se li 

comunicarà si la sol·licitud ha estat degudament emplenada i si es procedeix a la seva tramitació; o bé si cal 

esmenar/complementar alguna dada per poder continuar la tramitació corresponent. 
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 AJUTS I SUPORTS. HOMOLOGACIÓ DE LES COLÒNIES I AJUDES A LES FAMÍLIES 

TERMINI SOL·LICITUDS: 

Del 25 d’abril al 19 de maig. (l’Ajuntament no admetrà sol·licituds abans del 25 d’abril ni posterior al 19 de maig). 

La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el 28 de maig notificarà el resultat provisional als interessats, mitjançant correu 
electrònic o SMS. Tot i que la llista definitiva no es publicarà fins al 19 de juny, a partir del 30 de maig es podran començar a formalitzar les 
inscripcions adreçant-se a l’entitat organitzadora de l’activitat a través dels canals telemàtics i seguint les indicacions que cada entitat us doni. 

En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les seves al·legacions del 29 de maig al 12 de juny de 2020 

 

ÉS IMPRESCINDIBLE ESTAR EMPADRONATS A BARCELONA, TANT EL SOL·LICITANT COM EL BENEFICIARI. L’ABSÈNCIA D’EMPADRONAMENT 
ES MOTIU DE DENEGACIÓ DE L’AJUT. 

 

INFANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL: que vulguin participar en alguna activitat han de fer la inscripció normalment. En funció de les 
necessitats específiques, de les característiques de l'activitat i dels recursos disponibles, es preveu reforçar l'activitat amb un monitor de 
suport com a màxim 4 torn. Imprescindible posar-se en contacte a l’adreça de correu gemma@diverjoc.net  o al tel 93.435.89.36 per poder 
demanar aquesta sol·licitud. Cal tenir el certificat de disminució, en infants de 0 a 6 anys que no tinguin el certificat de discapacitat, sempre 
i quan vagin acompanyades d'un dels següents documents :  

Dictamen de Necessitats educatives especials de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). No es tindrà en compte aquest Dictamen 
quan només prevegi necessitats socials.  

Informe ACTUALITZAT dels Centres d'Atenció Precoç (CDIAP’s/EIPI’s), del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o de l'Equip de 
valoració de les Escoles Bressol Municipals (EANE). Un cop el Tècnic/a del Districte de persones amb discapacitat haurà fet les valoracions, 
Diverjoc us informarà telefònicament o per correu electrònic si s’ha concedit el monitor/a de suport i si és compartit amb algun altre infant o 
no. Caldrà omplir un formulari anomenat F7 que us facilitarem en els casos concrets que necessiteu aquesta sol·licitud. TERMINI 
SOL·LICITUDS: del 25 d’abril al 22 de maig. 
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 RECOMANEM DUR A LA  MOTXILLA:  

 

-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 
-Bombolleta / “manguitos”  (en cas de no saber nedar) 
-ORIGINAL DE LA TARJA SANITÀRIA. 
 

No es poden dur objectes de valor durant les colònies. 
Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i cognom. 



 

 

 
  

DIES I HORARIS DE SORTIDA I ARRIBADA  
 
Infantil:  
 
-Dia i hora prevista de sortida: dia 1 de juliol a les 9h. 
-Dia i hora prevista d’arribada: dia 3 de juliol a les 17h. 
 
Primària:  
 
-Dia i hora prevista de sortida: dia 29 de juny a les 9h. 
-Dia i hora prevista d’arribada: dia 3 de juliol a les 17h. 

 
L’hora i el lloc de sortida i l’arribada es comunicaran quan es confirmi l’activitat. 

Preguem puntualitat. 



 

 

 
   

AUTORITZACIÓ MEDICACIÓ (LLIURAR AL DIRECTOR DE LES COLÒNIES EL MATEIX DIA DE LA SORTIDA) 

 

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 
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