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Casa de colònies i dates 
Cal Mata

On? Saifores 

Quan? del 27 al 31 de març



Dinàmica de colònies



Primer i últim dia
Primer dia: 9.30 a la Lola

Últim dia: 18.30 a la Lola



Centre d’interès
Engrillons: Akiris

Cabirols: Yóglars

 Inferns: Vidantos

Bessiberris: Ojeadores
Monteixos: Túmulos

Cantallops: Kuracis

NOVA SOCIETAT ESPLAI BOIX



Centre d’interès
● Direm als infant que una universitat ens ha encarregat fer un 

experiment de com fer una nova societat.
● Cada grup serà un “comando” i tindrà les seves funcions.
● A vegades hauran de cooperar 2 grups per aconseguir un objectiu.
● Els bessiberris seran alumnes de la universitat i vindran per analitzar 

com està funcionant l’experiment.



Grups: Cantallops



Grups: Engrillons



Grups: Cabirols



Grups: Inferns



Grups: Monteixos



Economia 

PERSONES PREUS NOMBRE

Infants únics/es esplai 160,00 € 20

Germans/es esplai 155,00 € 35

Infants únics/es fora esplai 170,00 € 3

Germans/es fora esplai 165,00 € 2

Pagaments: entre el 27 de febrer i el 13 de març
*un únic pagament*



Intendència
● Pau Reig
● Amàlia Garcia
● Pau Ximeno
● Marta Soria

* El primer dia 
cada infant porta el 
seu esmorzar i 
dinar (millor que  
no portin tupper).



Warnings
➔ No es poden portar: mòbils, rellotges, iPods, MP3, ràdios i maquinetes en general, tampoc 

llaminadures ni menjar!

➔ Les motxilles han de ser adequades a l’edat i mida de l’infant! TOTA la roba marcada amb el nom i 

cognoms de l’infant!

➔ A la pàgina web de l’esplai hi ha tota la informació de les colònies, amb el llistat de material que cal 

portar. Cal dur l’esmorzar i dinar del primer dia.

➔ Data límit per portar la FITXA d’AUTORITZACIÓ: 13/03/2021

➔ Revisió de caps abans de les colònies: no volem polls!

➔ Si cal donar medicació a l’infant/jove ha de ser entregada als monitors/es abans de marxar juntament 

amb la recepta mèdica i les indicacions.



Covid 

- Si són viables, hi haurà colònies!
- Ens adaptarem als protocols vigents
- Possibilitat de demanar proves d’antígens
- Prendre la temperatura, mascareta, grups de convivència, etc. 
- En cas de cancel·lació, retorn de la totalitat de les quotes.
- Possibilitat de buscar unes colònies alternatives adaptades a la situació.



Família de contacte i comunicació amb 
monitoria
Penjarem el suro 
el dissabte quan 
arribem a la casa, 
el dilluns i quan 
estiguem a punt 
de pujar a 
l’autocar.


