COLÒNIES 2019
Dates: del 26 al 28 de juny de 2019.
Allotjament: Càmping Bungalows Platja Cambrils (Cambrils - Costa
Daurada)
Sortida: des de l'escola el 26 juny de 2019
transport: en autocar
Hora sortida: 9 h
Hora prevista arribada a destinació: 11 h aprox.
Tornada: dia 28 juny a l’escola
Hora sortida: 15,30 h
Hora prevista arribada a l'escola: 17,30 h. aprox
Amb els alumnes aniran 5 mares de l'escola i si caben en els autocars 3 o 4
monitors. La resta de monitors ja serà al càmping.

PROGRAMA DE L'ARRIBADA:
Arribarem i esmorzarem. L'esmorzar l'heu de portar preparat de casa en
una bossa a part.
Instal·lació en els bungalows (4/5 places) i repartició dels nens/es segons
edats amb els seus monitors. En els bungalows dels alumnes de P5, 1er i
2n dormirà un monitor/a a cada bungalow.
INTRODUCCIÓ:
La Costa Daurada és un destí turístic per a moltes estades de colònies. Els
alumnes tenen preferència per aquest tipus de destinació. També el fet de
dormir en bungalows en un càmping a prop de la platja suposa un canvi
respecte les estades a cases de colònies.
L’entorn de la platja, la piscina, els jocs de nit, compartir habitació amb els
companys… tot plegat té unes expectatives de lleure i experiència única
pels alumnes.
A banda de les expectatives dels nens/es, nosaltres volem donar un sentit
a aquestes estades i és per això que proposem un programa d’activitats.
Ens agrada que els alumnes facin alguna cosa més que anar a la platja i a la
piscina.
A les estades que des de SORTIM, Educació i Lleure proposem a les escoles
sempre tenen uns components lúdics, esportius, culturals i de lleure. Cada
grup va acompanyat d’un equip educatiu i aquests ajuden als alumnes a
desenvolupar-se durant l’estada.
L’equip educatiu garanteix la seguretat d'ells, ja que estan càrrec seu i és
per aquest motiu que la normativa establerta és clara al mateix temps que
intenta evitar situacions de risc per a ells.
El primer matí serveix per això.

1.- SITUACIÓ I ALLOTJAMENT
L’estada es realitzarà al càmping Platja Cambrils, un complex amb tota
mena d'instal·lacions per a ells.
El càmping té vigilància 24 h amb guàrdia de seguretat dintre i a la porta.
Això evita que qualsevol persona pugui entrar dintre sense identificar-se i
passar pel control.
Els alumnes mai estaran sols i no poden sortir del càmping, ni banyar-se a
la piscina, ni anar a la platja, excepte amb els monitors.
2.- TRANSPORTS
Anada i tornada en Autocar NORESTE de Sant Boi.
3.- PAPERS A ENTREGAR A LA COMISSIÓ ABANS DE SORTIR
L’AFA entregarà a la sortida tota la documentació recollida (full
d’inscripció, fotocopia targeta sanitària i de vacunació) al coordinador de
Sortim SL
No sortirà de colònies cap alumne que no tingui aquests documents
lliurats a l'AFA.
4.- DINERS, MÒBILS I ASSEGURANÇA
Important: Ni l’AFA ni l’empresa organitzadora es farà responsable dels
objectes de valor que portin els infants. Per això No es poden portar
diners, mòbils, tauletes o càmeres fotogràfiques a les colònies.
L’assegurança cobreix les activitats i la responsabilitat civil.

5.- NORMATIVA
SORTIM, Educació i Lleure, ha elaborat una normativa per a les estades.
És important que els pares/mares expliquin als seus fills/es aquestes
normes. Els educadors explicaran la normativa als alumnes a l'arribada i
vetllaran pel seu compliment.
- Els participants hauran de respectar l’horari establert pels àpats, les
activitats, dormir i llevar-se.
- A partir de les 24h tots els participants estaran a l’habitació.
- No es podrà sortir del recinte sota cap concepte sols.
- Complir la normativa del càmping, transports, etc.
- Respectar als companys i als educadors i respectar i acomplir
qualsevol altra norma que els educadors proposin per a la bona
marxa de l’estada i la seguretat dels participants.
6.- COMUNICACIÓ AMB ELS PARES
Les mares acompanyants crearan dos grups de whatsapp, un per P5, 1r i
2n i un altre per 3r, 4t i 5è. En cada grup s’enviaran les fotografies fetes
aquell dia per tal de no saturar els grups de classe i no enviar fotografies a
les famílies que no han enviat als infants a les colònies.
L’ús d’aquests grups és exclusivament per enviar fotografies. NO ES
RESPONDRAN MISSATGES. Per qüestions urgents podreu contactar amb
la secretaria de l’AFA que es comunicarà amb l’equip de monitors.
No es faran fotografies a cap nen/a que no tingui signat l’autorització
d’imatges al full d’inscripció de les colònies.

ACTIVITATS:
Hi haurà un programa d’activitats per a P5,1r i 2n i un altre per 3r,4t i 5è.
Cada curs tindrà el seu monitor o monitora si arribem al nombre
aproximat d'alumnes que tenim establert x monitor ( uns 12-15
alumnes segons edats.
Els acompanyants de l'escola ens ajudaran també en les activitats que
calgui i en les tasques que en necessitem.
7.- ORGANITZACIÓ DELS ÀPATS.
Els àpats es fan al restaurant del càmping.
Els acompanyants i monitors, tots junts, faran dos torns per estar pendent
d'ells en tot moment mentre dinen.

