COLÒNIES
SETMANA SANTA 2019

MÓN SERÈ
DEL 13 AL 16 D’ABRIL

Benvolgudes famílies,
Un any més, marxem de Colònies de Setmana Santa. Seran 4 dies
que costaran d’oblidar: activitats, tallers, jocs, gimcanes,
revetlles, excursions i molt més. Segur que cada infant torna amb
moltíssimes aventures i anècdotes a explicar!

Com ja sabreu marxem a “Món Serè”, una casa situada als
voltants del poble Les Piles (Conca de Barberà), envoltada de
boscos i esplanades idònies per passar uns dies inoblidables.
Disposa de sales de tallers, així com exteriors amb grans
vistes i diverses instal·lacions. Amb tots aquests espais i amb la
millor companyia gaudirem d’uns dies inoblidables.

I després d’això, què més us podem dir? Doncs que ho
passarem molt i molt bé! Us esperem a tots i totes el dia 13 d’abril
per començar una nova aventura!!!

OBJECTIUS GENERALS
Àmbit Personal
•
•
•

Ser conscient de les seves limitacions físiques i intel·lectuals d’un mateix.
Assumir les pròpies capacitats.
Desenvolupar una afectivitat equilibrada, sincera i responsable.

Àmbit Interpersonal
•
•
•

Conèixer les necessitats del altres.
Tenir desenvolupades actituds de convivència.
Tractar els altres amb respecte.

Àmbit Social
•
•
•
•

Conèixer la cultura catalana per arribar a estimar-la, tot respectant i
convivint amb altres cultures.
Prendre consciència del context social i els seus problemes.
Desenvolupar un comportament cívic, moral i una capacitat constructiva.
Sentir-se membre actiu del col·lectiu social.

Àmbit Ambiental
•
•
•

Tenir una visió́ de l’ésser humà que parteixi de la seva pertinença al món
natural.
Valorar el lloc que l’esser humà ocupa a la natura, tot sentint la necessitat
de vetllar per aquesta.
Fer us dels recursos naturals que tenim al nostre abast.

Àmbit Transcendent
•
•
•

Conèixer Jesús de Natzaret.
Practicar funcions de comunitat.
Assumir els valors evangèlics.

HORARI
8:30

Llevar-se

9:00

Esmorzar

9:45

Pregària

10:00

Serveis

10:30

Activitat Matí

13:30

Dinar

14:30

Serveis / Temps lliure

16:00

Activitat Tarda I

17:00

Berenar

17:30

Activitat II

19:00

Dutxes

20:00

Sopar

20:45

Serveis / Temps lliure

21:15

Activitat de Nit

23:00

Revisió

23:30

Bona nit!

MATERIAL PERSONAL
•

Motxilla gran (NO maleta!).

•

Motxilla petita amb l’esmorzar i el dinar del primer dia.

•

Sac de dormir.

•

Cobrellit i coixinera.

•

Roba interior (5 mudes).

•

Mitjons (aprox. 5 parells).

•

Samarretes.

•

Diversos pantalons.

•

Jersei / roba d’abric.

•

Botes de muntanya o bambes.

•

Sandàlies (tancades).

•

Tovallola per a la dutxa.

•

Pijama.

•

Gorra.

•

Foulard de l’esplai.

•

Necesser: pinta, sabó, xampú,
raspall i pasta de dents, crema solar i loció antimosquits.

•

Capelina.

•

Cantimplora.

•

Lot i piles de recanvi!!!
(En cas d’enuresi, portar protector adequat per al llit)

AVISOS IMPORTANTS
•

Sortirem dissabte 13 d’abril a les 9:30, des de l’Esplai, i

tornarem al mateix lloc dimarts 16 d’abril a les 19:00.
•

Durant les colònies els nens menjaran molt bé, i és per això

que no cal que portin menjar extra: llaminadures, patates...
•

Està terminantment prohibit portar diners, telèfons mòbils,

càmeres de fotografiar, consoles, reproductors de música o
qualsevol altre aparell electrònic.
•

En

cas

de

prendre

algun

tipus

de

medicació,

és

imprescindible que s’ompli la corresponent autorització i, si
s’escau, adjuntar la recepta del metge. El medicament haurà d’anar
dins del seu envàs original i acompanyat del prospecte.
•

Recomanem que la roba estigui marcada amb el nom, per tal

d’identificar aquella que es perdi.
•

Per tal de tenir-vos ben informats del dia a dia de les

colònies, podeu visitar la pàgina web www.esplaimainada.cat i dins
la pestanya “Colònies i viatges” trobareu una breu descripció del
dia i un llibre de visites on podreu deixar els vostres comentaris.
•

La quantitat abonada per a aquestes colònies és invertida

plenament en la seva preparació i realització: estada de la casa,
manutenció, material i assegurança. La tasca realitzada pels
monitors és totalment voluntària.

