
COLÒNIES

AFA ESCOLA MALLORA

DEL 26 AL 30 DE JUNY DEL 2023



QUI SOM?
aula2 som una entitat de serveis socioculturals i de dinamització del 
temps lliure amb més de 50 anys d'experiència.

L’aprenentatge 
a través del joc

La convivència

L’experimentació  
i els sentits

Una educació 
igualitària

Reconèixer
la 

individualitat



QUÈ FEM?

Acompanyaments

Descobertes

Extraescolars

Cases de colònies

Colònies i 
treballs de síntesi

Menjadors
Casals



1ª opció - ON ANIREM?

Masia El Xaloc
Calders

Bages





ON ANIREM?

Casa de colònies Josep 
Manyanet de Begues
Begues

Baix Llobregat





⚫ Servei integral

⚫ Director/a responsable de l’activitat

⚫ L’atesa: la ràtio monitor/infant segons estableix la Generalitat. 

⚫ L’ambientació

⚫ Varietat d’estratègies i activitats

⚫ Material

ORGANITZACIÓ



EDUCACIÓ INFANTIL I 1r DE PRIMÀRIA 
- QUÈ FAREM?SORTIDA DE 

L’ESCOLA
Arribada a la casa 

BON DIA
BON DIA

Recollida

Esmorzar

Instal·lació
Jocs per petits 

grups

Excursió pels 
voltants

Gimcana al bosc
Comiat de 

l’ambientació

Pícnic Dinar

Presentació de l’ambientació

Joc de descoberta 
de l’entorn

Activitat exterior 
per grups

TORNADA A 
L’ESCOLA

Berenar

Activitat per racons Taller i dutxes

Sopar

Joc de nit exterior
Conte de bona nit

Vetllada concurs
Conte de bona nit



DE 2n A 6è DE PRIMÀRIA 
- QUÈ FAREM?SORTIDA DE 

L’ESCOLA
Arribada a la 

casa 

BON DIA!
BON DIA!
Recollida

Esmorzar

Instal·lació
Jocs per petits 

grups

Joc de 
simulació

Excursió pels
voltants

Joc de pistes 
pel bosc
PISCINA

Gimcana al 
bosc

Comiat de 
l’ambientació

Pícnic Dinar

Presentació de 
l’ambientació

Joc de 
descoberta de 

l’entorn

Activitat
exterior per 

grups

Jocs variats
PISCINA

Jocs
d’intercanvi TORNADA A 

L’ESCOLA

Berenar

Activitat per 
racons
PISCINA

Gimcana
PISCINA  
Dutxes

Taller Preparació
festa final

Sopar

Joc de nit 
exterior

Vetllada 
concurs

Joc de nit 
exterior Festa final!



La tribu dels Trenes Vermelles A poques llunes de camí de la casa de colònies, trobem el

poblat de la tribu de les Trenes Vermelles. L’Ós Pelut, el cap de

la tribu, està buscant joves guerrers/es i proposa als infants

que es converteixin en Trenes Vermelles, sempre que, és clar,

passin les proves adients. Ben segur que tots/es tenen força

empenta i ho aconseguiran! La Neyali, la filla del cap, ens

guiarà en els primers passos per introduir-nos als costums

tradicionals nadiu-americans.

Ben aviat, però, descobrirem que el Tòtem Sagrat ha

desaparegut! És per això que la tribu demanarà ajuda als nens

i nenes, que ja seran uns autèntics Trenes Vermelles, per tal de

recuperar-lo.

A partir d’una experiència immersiva en la cultura nadiu

Americana els infants podran aprendre mentre juguen i

experimenten.

AMBIENTACIONS



El mite d’Arkadios
Arkadios d’Olímpia és un gran atleta de l’antiga Grècia que 

ens rep a la casa de colònies perquè s’estan preparant unes 

olimpíades clàssiques a una Polis propera a la casa. Ens 

anima a fer les proves d’habilitat amb ell per poder 

participar-hi!

Un cop passades les primeres proves a la casa ens adonem 

d’un detall important: l’Arkadios és massa competitiu i 

individualista i ja fa anys que no aconsegueix entrar a la 

competició olímpica. Demanarem ajuda als oracles i a 

diferents figures mitològiques per poder-lo ajudar!

Aquest viatge per l’antiga Grècia ens permetrà aprendre la 

història, els costums i la mitologia clàssica, a la vegada de 

treballar els valors de l’esport.



Dr. Rodamón i la màquina del temps 
El Dr. Rodamón és un científic que tot just ha inventat una

màquina que permet viatjar a qualsevol lloc del temps a

través d’un portal. Quan ja semblava que ho tenia tot

enllestit, la màquina va encallar-se en un error i va crear

una anomalia en la línia espai-temps que va engolir a la

seva estimada col·lega: la Doctora Pepeta! Sembla que s’ha

transportat pel portal que ha generat la màquina i no sap

com la podem rescatar.

És per això que el Rodamón busca valents i valentes

exploradors/es que l’ajudin a trobar a la Pepeta, però per

fer-ho hauran de sotmetre’s a les aventures on els porti la

màquina dels portals! La proposta és que els joves “viatgin”

al llarg dels dies de colònies per diferents línies temporals i

coneguin cultures i formes de vida diferents.



PREUS
EDUCACIÓ INFANTIL i 1r DE PRIMÀRIA→ 3 dies → 158€

DE 2n a 6è → 5 dies → 279€

INCLOU

• 2 o 4 pensions completes (depèn dels dies)

• Servei de monitors/es 24 hores.

• Monitors treballadors i motivats i un director atent i responsable

de l’estada.

• Programació a mida de totes les activitats.

• Material de totes les activitats.

• Assegurança d’accidents.

• Assegurança de responsabilitat civil.

• Autocar

NO INCLOU

• Dinar de pícnic

del 1r dia



INSCRIPCIONS
• Inscripcions a través de https://www.aula2.cat/ . En el correu teniu l’adjunt per qualsevol dubte (Guia Inscripcions aula2)

• Inscripcions del 17 de gener al 3 de febrer

• Del 17 d’abril al 15 de maig: Sol·licitud beques a través de la pagina web de l’Ajuntament de Barcelona. En aquells dies, una
treballadora d’aula2 anirà a l’escola per ajudar a les famílies a dur a terme la sol·licitud. La resolució de les beques seran el 23
de maig. Es necessari que les famílies demaneu el número IDALU del vostre infant.

• Aquesta activitat està inclosa en la Campanya de Vacances 2023 de l'Ajuntament de Barcelona. En cas que sigueu
beneficiaris d’un ajut econòmic, es farà el retorn de la part becada en el moment de la resolució definitiva.

• El pagament es realitzarà mitjançant rebut domiciliat en el compte facilitat (les famílies rebreu un correu 3 dies abans de
l’import exacte) i es fraccionarà en tres pagaments:

• 30% el 3 de febrer

• 30% a finals de març

• 40% a finals de maig

• En cas que algun dels rebuts sigui retornat, la família s’haurà de fer càrrec de fer l’ingrés de l’import retornat més les
despeses de devolució (6,00 €).



⚫ Portar roba còmoda i que es pugui embrutar

⚫ Pícnic del 1r dia

⚫ Marcar amb el nom totes les peces de roba

⚫ Portar llençol, coixinera i sac de dormir

⚫ Millor motxilla que maleta

⚫ No portar objectes de valor o innecessaris

Per qualsevol consulta, el 26 de gener de 16:30h a 17:15h hi haurà la coordinadora d’Aula2 

per atendre tots els dubtes i també, podeu contactar amb afamallorca@aula2.cat

RECOMANACIONS

mailto:afamallorca@aula2.cat


MOLTES GRÀCIES!
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