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INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capacitat de 105 places
Habitacions adaptades
1 menjador
3 sales d'activitats

a 70 km de Barcelona
a 124 km de Girona
a 132 km de Lleida
a 136 km de Tarragona
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Camp de futbol
Zona de bàsquet
Voleivol
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CENTRE D’INTERÈS

Els mitjans de comunicació són una font
habitual d’informació per als infants: la
televisió, la ràdio, la premsa..., formen part
de la nostra quotidianitat.
Explorarem aquest món des de dins, i
intentarem fer nosaltres un documental, un
concurs, un “càsting” i un anunci tenint en
compte que en el producte final hi intervenen
tot un seguit de professionals: actors,
decoradors, maquilladors..., la tasca dels quals
és en tots els casos tan necessària com
imprescindible.

ACTIVITATS
Presentació del centre d’interès
Els alumnes ajudaran al Canal La Figuera i al seu director a pujar l’audiencia i evitar que ens taquin el
Canal. Peri això la seva estada serà per realitzar tasques cinematogràfiques tot coneixen les dierents
figures que intervenen en la realització d’un fil, documental,concurs...
El director ens demanarà la nostra ajuda per realitzar diferents gravacions amb el material del que ell
disposa.
“El Gran Joc del Càsting”. GIMCANA
Un dels factors més importants per a que els nostres programes tinguin la màxima qualitat és que
cada persona desenvolupi l’activitat més adient per les seves característiques. D’això se'n diu càsting i
nosaltres en farem un, però desenvolupat com un gran joc on abordarem cinc aspectes fonamentals
de tot càsting: el maquillatge, la veu, el ball, el vestuari i la interpretació.
Joc de nit d’exterior
Es tracta d’un joc de nit exterior, on els nens i nenes com a bons informadors que són, han de cercar
la notícia. La premissa és que les bones notícies es troben “sota les pedres” però també cal saber-les
llegir-les i interpretar
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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 15/20 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!
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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. La disponibilitat de la piscina es confirma la setmana anterior a l’estada. Si
una escola decideix utilitzar la piscina en horari d’activitats dirigides ho haurà de comunicar en el
moment de contractar les colònies, i això implica substituir una de les activitats programades al
dossier.
· 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 Vic. 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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ACTIVITATS
Cada grup elaborarà dos gravacions:

“Documental”-recorregut de natura
Es tracta d’un recorregut pels boscos que envolten la casa i amb les explicacions prèvies del monitor en relacióa
situació, vegetació, fauna del bosc... Elaborarem un documental amb etrevistes, gravacions de detalls, etc..
I una a triar entre: els anuncis o tràiler.
“Els anuncis”. Elaboració d’un anunci
Aprofitarem la nostra estada a la casa per realitzar un anunci televisiu, sobre joguines, llaminadures, alguna cosa
que ens inventem....
“Tràiler”
Els nens i nenes han de preparar un curtmetratge sobre la pel·lícula que ells vulguin, sota la supervisió del
monitor.
“La gran festa del cinema” Festa d’acomiadament
La Reial Acadèmia de les Arts Comunicatives ens convida a una gran festa d’etiqueta, on hi serà tothom
relacionat amb el cinema, on podrem ballar i cantar fins que el cos ens digui prou.
Concurs
Per tal que coneguin els diferents tipus de programes que fem al Canal La Figuera anirem fent diferents proves
relacionades amb cada un. D’aquesta manera es coneixeran diversos gèneres que ofereix el Canal La Figuera
(esports, cultura, premsa rosa, docuemental)
Tot quedarà filmat per a poder‐ho ensenyar als pares i mares. El DVD s’entregarà a l’escola per correu electrònic-

SEGON DIA

TERCER DIA

ARRIBADA I INSTAL·LACIÓ

ANUNCI O TRAILER

CONCURS

TARDA

PRIMER DIA

EL GRAN JOC DEL CÀSTING

NIT

MATÍ

PLANIFICACIÓ ESTÀNDARD D’ACTIVITATS

JOC DE NIT

DOCUMENTAL

LA GRAN FESTA DEL CINEMA

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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INFORMACIÓ I RESERVES

93 431 21 39
www.lafiguera.cat
93 827 28 65 / 655 007 027
anna@grupeduca.cat
nuria@grupeduca.cat
david@grupeduca.cat

www.grupeduca.cat

