
 

 

 
Preguntes i respostes rebudes en el xat de la 

reunió de famílies realitzada el dia 16 de juny a 
través de la plataforma Zoom 

 
 
Durant la reunió no es van poder respondre les preguntes formulades a través del xat 
de la plataforma. Per això recollim aquí les preguntes formulades i les respostes. 
 
Les preguntes formulades en llengua catalana es responen en català. Les formulades 
en llengua castellana, en castellà. 
 
 
PREGUNTA: Buenas tardes, estamos varias familias de fuera de Cataluña, os 
agradecería que nos hablaseis en castellano para poder entender bien todo lo que 
se explique. Gracias 
 
PREGUNTA: buenas tardes. también agradezco si hablan en castellano. pero de 
momento no se escucha nada 
 
 RESPOSTA: Cómo comentamos en el principio de la reunión hemos 

programado otra reunión, en lengua castellana. Para participar en ella, hay que 
mandar un correo a colonies@peretarres.org. La reunión la vamos a realizar el 
martes 22 de junio a las 17,00h 

 
PREGUNTA: Pueden los peques llevar tabletas para comunicarse con nosotros 
vía Skype? 
 
PREGUNTA: Mi hija tiene 11 años, puede llevar móvil para comunicarse conmigo 
por la noche? 
 
 
 RESPOSTA: ¡No!, como ya explicamos en la reunión, no se puede llevar 

teléfonos mobiles ni dispositivos de comunicación. Si es necesario comunicarse 
con los participantes, la comunicación se realizará mediante los monitores de la 
colonia. En la reunión pudimos explicar los motivos pedagógicos y organizativos 
que hay detrás de esta norma. Son importantes y relevantes para el buen 
funcionamiento de la actividad. 

 
PREGUNTA:  hola podéis facilitar el porcentaje de niños y niñas inscritos? Gracias 
 
PREGUNTA:  Cuantos niños estarán en la casa la Ruca la semana del 11 al 17 de 
julio? 
 
 RESPOSTA: Estamos muy contentos con la participación este año. Tenemos 

una ocupación media de más del 80%. Si necesitan el detalle de la participación 
concreta de algún turno en especial, pueden solicitarlo por correo electrónico 
colonies@peretarres.org. Hay que especificar el motivo por el que se solicita. 
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PREGUNTA:  tenemos que traer nosotros el patinete? 
 
 RESPOSTA: ¡No!, el material de las actividades lo facilitamos des de la 

organización. Únicamente aconsejamos que los participantes lleven un estuche 
con material básico de lápiz, bolígrafo, tijeras… es un elemento incorporado en 
motivo de la pandemia, para evitar compartir material de uso muy frecuente. El 
resto de material, lo facilita la organización. 

 
PREGUNTA: compartireu la presentació amb Nosaltres? 
 
PREGUNTA: Hi ha alguna manera de tenir la info de la reunió? Acabo de conectar 
ara. 
 
 RESPOSTA: A la pàgina web, a l’apartat de famílies, trobareu el vídeo de la 

reunió de famílies. Recordeu que podeu trobar la “fitxa informativa de l’activitat” 
al portal d’inscripcions, a la pestanya de “Documentació”. Hi accedireu amb el 
vostre codi d’usuari i contrasenya.  

 
PREGUNTA: la declaración responsable tenemos  que descargarla nosotros o hay 
que firmarla ahí? 
 
 RESPOSTA: Recibireis el impreso unos días antes o en otro caso se rellenará 

en la acogida el primer dia de la colonia.  
 
PREGUNTA: Ens podeu facilitar correu electronic del Director de Colonia De BALL 
( Conreria) per un tema particular? Gràcies 
 
 RESPOSTA: Per qualsevol contacte, el millor és fer-ho amb el correu genèric de 

colonies@peretarres.org i allà us derivarem, si és necessari, amb el director de 
l’activitat.  

 
PREGUNTA: L'autorització de medicaments serveix únicament per medicació 
habitual o també per administrar aquella puntual tipus dalsy o apiretal? 
 
 RESPOSTA: al formulari d’autorització també hi ha aquesta possibilitat de fer 

una autorització genèrica per aquests medicaments puntuals i més comuns.  
  
PREGUNTA: Per altra banda, no es rentaran les tovalloles de dutxa en tota la 
setmana? Ho pregunto precisament pel tema COVID i per la higiene en general. 
 
 RESPOSTA: com ja vam exposar, recomanem que es duguin dues tovalloles, 

una de piscina i una de dutxa. Vetllem perquè les tovalloles quedin ben eixutes i 
si mai detectem que alguna està bruta, la passem per la bugaderia de la casa de 
colònies.  

 
 
PREGUNTA: L'alimentació que heu esmentat entenc que serà canviant 
diàriament? 
 
 RESPOSTA: efectivament és un exemple de menú típic. Cada dia l’alimentació 

es variada i s’intenta no repetir cap plat. La cuina és pròpia i tot el menjar es 
cuina a la casa de colònies.  
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PREGUNTA: Per la casa de colònies La Sala de La Pobla de Lillet millor llençols o 
sac de dormir per dintre de la casa. 
 
 RESPOSTA: A la Pobla de Lillet es fàcil que a les nits refresqui. Per tant, si el 

teniu, és bo portar un sac de dormir una mica més calent que un llençol. En cas 
que no pugueu dur-lo, es facilitaran mantes ja que a la casa n’hi ha.  

 
 
PREGUNTA: quantes mascaretes han de portar per una setmana? 
 
 RESPOSTA: Si són mascaretes higièniques, es recomanable dur-ne un parell 

per dia. Recomanem portar un estoig de mascaretes i també alguna de més. En 
tots els casos, cal dir que des de la instal·lació se’n disposa per si algun infant la 
perd o se li malmet.  

 
 
PREGUNTA: En les colònies tecnològiques – Programació Videojocs ... els grups 
de treball heu dit que eren reduïts de 2/3 nens? 
 
 RESPOSTA: Cada participant disposa d’un pc portàtil per al disseny de 

videojocs. 
 
PREGUNTA: Hola, pueden llevar otros alimentos como galletas, jugos, entre 
otros? 
 
 RESPOSTA: ¡No!, os pedimos que no facilitéis alimentos alternativos a los niños 

ya que esto puede alterar la alimentación en la actividad. Los alimentos que van 
a tomar los niños y niñas van a ser, únicamente, los facilitados des de la 
instalación.  

 
  
PREGUNTA: Al principi han comentat que les preguntes eren generiques , les 
personals eren per correa, no? 
 
 RESPOSTA: efectivament. Disposeu del correu colonies@peretarres.org. 

Moltes gràcies.  
 
 
PREGUNTA: Poden portar maleta de rodes o ha de ser motxilla? Gràcies 
 
 RESPOSTA: com ja vam comentar no hi ha problema en que sigui una maleta 

de rodes. Amb tot, si la vostra activitat inclou una nit d’acampada (cosa que està 
explicada a la fitxa de l’activitat) cal portar una motxilla addicionalment gran 
suficient per posar-hi una muda i el sac de dormi.  

 
 
PREGUNTA: Quines activitats nautiques contempla el programa? Aquatic Sports 
 
 RESPOSTA: caiac de mar, paddle surf i embarcació Raquero o Lúdic  

 
 
 

mailto:colonies@peretarres.org


 

 

 
PREGUNTA: totes les de Calafell són d'anglès? 
 RESPOSTA: A Calafell també fem unes colònies multiesportives d'esports i 

nàutiques, en català. (25 a 30 de juliol) 
 
PREGUNTA: Cap al final es passarà contacte ja més directe amb les colònies que 
cada família ha triat? 
 
 RESPOSTA: L'explicació és general. Si voleu elements concrets o dubtes sobre 

el programa que heu escollit, podeu demanar-nos-ho per correu.  
 

PREGUNTA: rentat de mans amb aigua I jabó o mes amb gel hidroalcolic? 
 
 RESPOSTA: Sí, preferentment amb aigua i sabó  hi haurà gel hidroalcohòlic en 

diversos indrets de la casa de colònies, pistes esportives, piscina  i en les sortides 
i excursions. 

 
PREGUNTA: Si hi ha canvis en la obligatorietat de la mascareta per part de la 
Generalitat, ho adaptareu, es quedarà igual, ens enviareu notificació? 
 
 RESPOSTA: En el cas que hi hagi canvis, ho estudiarem i actualitzarem les 

indicacions. 
 
PREGUNTA: Si la ratio per llei és de 10 nens:1 monitor com és que parleu de grups 
d’entre 10 i 14 nens per monitor? Gràcies 
 
 RESPOSTA: La normativa estableix que la ràtio general de l'activitat ha de ser 

de 1 per cada 10. Però també estableix que un grup pot créixer fins al que el 
decret d'activitats s'estableix com a "fracció 4" i per tant, permet modular que hi 
hagi grups de 11, 12, 13 o 14. Però a l'activitat, en còmput global , hi haurà mínim  
1 monitor per cada 10. 

 
PREGUNTA: queda possibilitat d’aplicar mes rentat de ma amb aigua i sabo, que 
no pas tan el gel alcohòlic? 
 
 RESPOSTA: Som conscients que pot ser suficient l'aigua i sabó... però també 

l'hem facilitar perquè ho estableix la normativa i perquè s’ha demostrat efectiu. 
 
PREGUNTA: Podeis enviar la presentación en castellano quien lo solicite? 
 
 RESPOSTA: La presentación está diseñada para esta reunión general.  Las 

fichas a las que se refiere ahora Cristina están traducidas al castellano. 
Contienen la misma información que la de hoy, pero ajustada al turno de 
actividad que han escogido.  
Recordad, igualmente, que realizaremos la reunión en lengua castellana el 
próximo martes a las 17,00h y que para participar hay que mandar un correo 
electrónico a colonies@peretarres.org 

 
PREGUNTA: Els de les colònies de cuina, també han de portar llençols i/o sac de 
dormir??? 
 
 RESPOSTA: Si, tots els participants han de portar aquest material de llençols i/o 

sac de dormir. 



 

 

 
PREGUNTA: M’he perdut una bona part de l’explicació pq estic treballant😓😓😓😓, es 
podra veure el video d’avui a algun lloc??? 
 
PREGUNTA: compartireu la presentació amb Nosaltres? 
 
 RESPOSTA: Penjarem la gravació de la reunió al web. 

 
 
PREGUNTA: si no pren llet hi ha opció de suc? 
 
 RESPOSTA: Sí, es treu cada dia suc i llet. 

 
PREGUNTA: Els que fan cuina també van a Port aventura??? 
 
 RESPOSTA: No, no van a port aventura, el que fan és un matí d’esports 

d’aventura que inclou, patinets, tir a l’arc i activitat amb GPS. 
 
PREGUNTA: La meva filla es gran i marxa amb vaixell a Mallorca, m’agradaria 
saber quan arriba 
 
 RESPOSTA: Arriben , el torn 1er el 18 juliol sobre les 19,30, 20h, el torn 2on el 

25 de juliol sobre les 19,30 o 20h 
 
PREGUNTA: No trobo al web la llista de material, poseu link si us plau 
 
 RESPOSTA: La teniu en dos llocs diferents: 1. A l'apartat de FAQS del web 

públic.  2. Al portal d'inscripcions (on hi entreu amb el vostre usuari) a l'apartat 
de documents, hi teniu la fitxa de l'activitat on hi ha tota aquesta informació. 

 
PREGUNTA: el tema de medicament, amb qui es pot contactar. El cas de meu fill, 
previament he de parlar-ho abans. 
 
 RESPOSTA:  pots avançar-ho per mail a colonies@peretarres.org i el dia de 

l’acollida, comentar-li tot directament al director/a de la colònia que estarà allà. 
 
PREGUNTA: Tindrem una guia escrita més detallada de cada colònia? Gràcies 
 
 RESPOSTA: No,  doncs disposeu de la fitxa de l’activitat  i del Planning de la 

colònia, que podeu descarregar de la web a cada colònia, o del portal 
d’inscripcions on descriu cada activitat de cada dia amb un títol. 

 
PREGUNTA: Hola, es aconsejable que los chicos lleven alguna comida adicional 
como galletas, jugos, entre otros 
 
 RESPOSTA: No, toda la comida que necesitan está incluida en la pensión 

completa de  la colónia, mejor que no traigan nada, a veces queda en la maleta 
y se estropea. 

 
 
 
 
 

mailto:colonies@peretarres.org


 

 

 
PREGUNTA: A les colonies de disseny de videojocs, fan sortida d ‘ excursió o Port 
Aventura??? 
 
 RESPOSTA: No, fan un matí d’esports d’aventura i una tarda d’activitat nàutica 

a la platja. Normalment el  que més els agrada és dissenyar videojocs i ja costa 
que dediquin 2 matins a altres activitats. 

 
PREGUNTA: A les habitacions, si hi han 6 llits, s'ompliran els sis? 
 
 RESPOSTA: Les habitacions són habitualment de 8 places, es poden omplir 

totes tal i com estan constituïdes, també si són de 6 places, respectant la 
distància de 1.5 m entre caps per evitar les respiracions creuades, això ja es 
compleix capiculant els coixins entre el llit de dalt i el de baix de la llitera, tal i 
com marca el protocol covid de la secretaria general de Joventut i  de salut, per 
a les activitats de lleure de l’estiu 2021. 

 
PREGUNTA: La nit del vaixell on dormen, necessiten el sac 
 
 RESPOSTA: Dormen en butaques, en zona coberta de la coberta, no fan servir 

el sac, si es recomana roba d’abric perquè a vegades i fa fresca. 
 
 
PREGUNTA: A Mallorca el material necessari posa sac de dormir. Es necessari o 
no, I també han de portar carmanyola? 
 
 RESPOSTA: Poden dur sac o joc de llençols. Cal també que duguin llençol de 

sota i funda de coixí. No cal dur carmanyola. 
 
PREGUNTA: A quin apartat de la web hi ha la documentació extra que hem de 
portar el primer dia? 
 
 RESPOSTA: Ho trobareu al portal on heu fet la inscripció del vostre fill/a. 

 
PREGUNTA: Els 10 euros per Port Aventura per què són? Calen? 
 
 RESPOSTA: Per si volen comprar un gelat, uns cacauets, un petit record...no 

són obligatoris 
 
PREGUNTA:  Es dorm amb finestres obertes per facilitar la ventilació? Moltes 
gràcies. 
 
 RESPOSTA: Si no fa fred es dorm amb finestres obertes, i en tots els casos es 

ventila habitació cada dia més de 30 min i es ventilen els sacs. 
 
 
PREGUNTA: A la última diapositiva heu parlat de "dia a Dia" podeu tornar a 
explicar. 
 
 RESPOSTA: És l’apartat de la web on penjarem fotografies i algun comentari 

cada dia del transcurs de la colònia. Amb la contrasenya que es lliurarà el dia de 
l’acollida hi podreu accedir i descarregar les imatges. 

 



 

 

PREGUNTA: Els nois que van a la Pobla de Lillet d'esports d'aventura també 
passen una nit a fora? 
 
 RESPOSTA: Els grans fan una excursió amb nit a fora al Roc de la Lluna, els 

petits ho fan en el terreny de la casa. En cas de fred o pluja es torna a la casa. 
 
 
PREGUNTA: No he entès si era la modalitat de muntanyistes o tothom de La Pobla 
de Lillet 
 
 RESPOSTA: Només fan la nit fora al Roc de la Lluna els més grans de 

l’adventure -english i els joves dels campaments. Els petits dormen  una nit en el 
mateix terreny de la casa.  

 
PREGUNTA: Es penjarà tota la info del que cal portar o la reunió ? Som nous i 
anem a Cuina 
 
 RESPOSTA: Es penjarà la reunió a l’apartat espai famílies de la web 

 
PREGUNTA: Si al segon-tercer dia els tornen a casa per tema covid, es retorna la 
part proporcional dels diners? Gracies  
 
 
 RESPOSTA: Podeu consultar tots els aspectes de retorn de diners a la nostra 

política comercial  aquí amb Ctrl+click: Inscripcions i descomptes de les colònies 
d'estiu (peretarres.org)  

 
PREGUNTA: poden portar diners a Port Aventura? 
 
 RESPOSTA: Si fins a 10€ 

 
 
PREGUNTA: No trobo en inscripcions la declaració de NO COVID. En quin apartat 
es troba aquest document? 
 
 RESPOSTA: S’enviarà uns dies abans , en altre cas es lliurarà a l’acollida i caldrà 

complimentar-la el primer dia. 
 
 
PREGUNTA: la info per a cuina campaments amb el que caldrà portar on la 
penjareu? 
 
 RESPOSTA: Ho trobaràs a la fitxa de l’activitat que pots descarregar en el portal 

entorn del pare on heu fet la inscripció. Important però que portin a part de 
l’habitual, l’aïllant, la carmanyola, got i coberts, una bossa per guardar-ho net i 
un drap de cuina per eixugar plats i coberts. Per protocols covid, cada participant 
es rentarà els seus plats i coberts. 
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