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INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capacitat de 120 places
Habitacions adaptades
1 menjador
4 sales d'activitats

a 70 km de Barcelona
a 124 km de Girona
a 132 km de Lleida
a 136 km de Tarragona

Piscina
Camp de futbol
Zona de bàsquet
Voleivol
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CENTRE D’INTERÈS

“Figui, és un petit insecte que sempre ha viscut a la
Figuera. Un dia, cansat de sempre fer el mateix,
decideix viatjar pel món i conèixer els diferents
continents que el formen
Per mala sort alguna cosa ha passat i ha perdut els
objectes de record dels viatges.
Entre tots l’ajudarem mentre coneixem el mapa dels
seus viatges i les diferents cultures i tradicions que ha

viscut a través d ejocs, gimcanes i excursions.
Serem capaços de reunir tots les objectes i
aconseguir el nostre diploma de viatger?

ACTIVITATS
Presentació del centre d’interès
Coneixerem el personatge del Figui i ens explicarà els seus viatges i el gran problema que ha
tingut, ha perdut tots els objectes de record dels continents que ha visitat. Ens demanarà
l’ajuda per poder trobar-los mentre realitzem les activitats programades de les colònies,
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ACTIVITATS
Som viatgers: Europa, el bosc mediterràni
Els entorns de la Figuera ens proporcionen un entorn natural que recull les espècies més
típiques d’un bosc mediterràni, que coneixerem a través d’una excursió que ens servirà per
recollir mostres natural i elaborar una postal de record.
Asia, desxifrem jeroglífics. Joc de pistes i descoberta de l’entorn
De la mà dels amics del Figui (els monitors) que viuen a La Figuera, els alumnes superaran
probes relacionades amb curiositats i característiques d’Asia, centrant-se amb l’observació
de dibuixos i lletres i altres jocs típics del continent treballat
Joc de nit: el joc dels animals
Amb en Figui han vingut diferents animals d’arreu del món, però, com els podrem reconèixer
amb la foscor de la nit? Molt fàcil, a través de les seves veus, o sigui, pels sons que
produeixen.
Amèrica, Gimcana recreativa
Un dels continets que més va agradar al Figui va ser Amèrica on va aprendre molt jocs que
no cenixia i que els nostres monitors ens ensenyaran mentre posem a prova les nostres
habilitat físiques com la capacitat de cooperar entre nosaltres.

Apredrem jocs com: indis i vaquers, gallineta cega, joc de paracaigudes gegant...
Festa multicultural
El Figui content de la nostra estada a la casa es regala una festa multicultural on sonaran
músiques de diferents i aprendrem coreografies i danses mentre ens divertim
El video-conte. Taller d’expressió corporal
Els continents d’Oceania i Antàrtida ens proporcionaran els recursos necessàris per conèixer
un conte protagonitzat pel figui i els seus amics que tots plegats escenificarem mentre ens
maquillem i gravem per tenir un record de la nostra estada. Quedarà enregistrada per tenir
un bon record. El DVD s’entregarà a l’escola per correu electrònic.

93.431.21.39
www.grupeduca.cat

FIGUI EL VIATGER
educació infantil

TARDA

MATÍ

PLANIFICACIÓ ESTÀNDARD D’ACTIVITATS
PRIMER DIA

SEGON DIA

TERCER DIA

ARRIBADA I INSTAL·LACIÓ

EL VIDEOCONTE

GIMCANA RECREATIVA

PRESENTACIÓ DEL CENTRE
D’INTERÈS
SOM VIATGERS

TARDA

MATÍ

NIT

JEROGLÍFICS

JOC DE NIT

FESTA MULTICULTURAL

PRIMER DIA

SEGON DIA

ARRIBADA I INSTAL·LACIÓ

GIMCANA RECREATIVA

PRESENTACIÓ DEL CENTRE
D’INTERÈS

NIT

SOM VIATGERS

JOC DE NIT

Aquest és un exemple de planificació d’activitats que coincidirà només amb un grup d’alumnes. La resta farà
les mateixes activitats però en un altre ordre. Quan arribeu a la casa, el coordinador/a us lliurarà la
programació definitiva per a cada grup.
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ORGANITZACIÓ I HORARI TIPUS

LA QUALITAT DELS SERVEIS PEDAGÒGICS
DEL GRUPEDUCA ES BASA EN:

8:00

llevar-se

9:00
10:00

esmorzar

i estable.

10:00
13:00

ACTIVITAT

 El manteniment d’una relació de 15 alumnes

13:00
13:30

temps lliure

13:30
14:30

dinar

14:30
15:30

temps lliure

resultats de les tasques pedagògiques.

15:30
17:00

ACTIVITAT

 La preparació d’activitats i materials pedagògics

17:00
17:30

berenar

específics per a cada nivell.

17:30
19:00

ACTIVITAT

 En cas d’inclemències meteorològiques us oferim

19:00
20:00

temps lliure

20:00
21:00

sopar

21:00
21:30

temps lliure

21:30
22:30

ACTIVITAT

23:00

recollir i dormir

 L’existència d’un equip de monitors especialitzat

/monitor.
 La convivència de l’equip pedagògic amb els
alumnes, compartint àpats, els jocs de nit, etc... de
forma que s’estableix una relació que millora els

tallers alternatius d’interior.
 La relació directa entre el representant del
professorat i el coordinador de l’equip de monitors
un cop a la casa per aclarir qualsevol dubte
respecte

els

àpats,

instal·lacions,

horaris...

L’horari dels àpats
varia a
mitjans del tercer
trimestre,
endarrerint tot
l’horari 30 minuts.

El funcionament
de les piscines, a
partir de l’última
setmana de maig,
pot alterar la durada
de les activitats .

activitats,

Per a consultar
disponibilitat de
dates, no dubteu
en posar-vos en
contacte amb
nosaltres!

93.431.21.39
www.grupeduca.cat

FIGUI EL VIATGER
educació infantil

NORMATIVA DE LA CASA
Per garantir un correcte funcionament de les colònies i afavorir‐ne la realització, us remarquem una
sèrie d’observacions que cal tenir en compte a l’inici de cada estada.
· Abans d’arribar a la casa cal que l’equip del professorat tingui en mà i conegui totes les activitats
que es realitzaran a l’estada, havent contactat prèviament amb el departament de colònies al telèfon
93 431 21 39.
· La setmana anterior de l’estada, la responsable de la casa es posarà en contacte telefònic amb el
responsable del professorat per saber el número de nens apuntats, horaris d’arribada i possibles
al·lèrgies alimentàries o dietes. També us facilitarem la distribució de les habitacions per tal de tenir
els grups fets en arribar a la casa i la normativa interna.
· Per qualsevol servei suplementari (piragüisme, monitoratge de nit) cal haver avisat amb antelació a
l’agència comercial o directament al departament de colònies.
· L’ús de la piscina que es realitza durant el temps lliure dels nens, estarà sota la vigilància dels
mestres i del socorrista. El torn de cada escola el decidirà la responsable de la casa de colònies i es
comunicarà a l’escola el primer dia. Si una escola decideix utilitzar la piscina en horari d’activitats
dirigides ho haurà de comunicar en el moment de contractar les colònies.
· Cal deixar les habitacions buides i baixar les motxilles abans de l’esmorzar de l’últim dia.
· A l’hora dels àpats, els mestres de cada grup es faran càrrec del menjador dels nens. És a dir, el
servei de monitors de la casa efectuaran el servei de vigilància d’abans i després dels àpats. En cas de
que el professorat vulgui fer la vigilància del temps lliure i no el servei de menjador cal comentar‐ho
prèviament a la responsable de la casa.
· Els menús són adaptats a les edats dels participants.
· En cas de possibles urgències mèdiques, la casa avisarà el servei de taxi o ambulància i els professors
acompanyaran els nens a l’hospital de Manresa. La casa pot oferir un vehicle amb la prèvia
autorització de l’escola.
· Llista orientativa de material necessari dels alumnes:
Motxilla, calçat esportiu, roba de recanvi, pijama, gorra, roba interior, jersei, roba d’abric, sac de
dormir, tovallola, estris d'higiene personal, llanterna, cantimplora i impermeable/capelina.
· El pagament de l’estada es realitzarà el primer dia de les colònies al número de compte que la
casa facilitarà en forma de factura a la secretària de l’escola. Si es desitja es pot portar un xec
directament a la casa.
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INFORMACIÓ I RESERVES

93 431 21 39
www.lafiguera.cat
655 007 027
anna@grupeduca.cat
nuria@grupeduca.cat
david@grupeduca.cat
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