Centre d’Esplai

Casa de Colònies

Dates de realització

Aquest document ha estat elaborat per part
del Moviment de Centres d’Esplai Cristians
Catalans de la Fundació Pere Tarrés per tal
de facilitar la relació entre els Centres
d’Esplai i els administradors de les Cases de
Colònies, per assegurar un bon ús en les
estades.
Es un recurs que s’ha facilitat des de MCECC
als centres d’esplai per tal que puguin
utilitzar-lo en qualsevol estada que realitzin
en una casa de colònies i/o alberg
Esperem que sigui útil.

Control de versions
 En aquest apartat indicarem el nombre de versions que hem fet i enviat del document a la casa de
colònies. Pot passar que l’anem actualitzant i completant a partir de que vagi avançant la planificació de
l’activitat. Aquesta graella ens ajudarà a controlar el nombre de versions que hem fet.

Núm. de versió
1
2
3
4
5
Versió Final

Elaborat per:

Repassem la reserva
 Afegim en aquest apartat les principals dades de la reserva de la nostra estada.

Dia d’arribada:
Hora d’arribada:
Total adults:
Total import reserva:

Dia de sortida:
Hora de sortida:
Total infants:
Total import pagat en bestreta:

Desglossament d’edats:
 De 3 a 5 anys: _________
 De 6 a 12 anys: ________
 De 13 a 16 anys: _______
 De 16 a 17 anys: _______
 Més de 18 (monis): _____

Ampliem informació de la reserva
 Hi ha alguna cosa que no està contemplada en la reserva? Afegiu-la aquí:

Data

Interlocució i referents
 En aquest apartat podeu indicar quins seran els interlocutors amb la casa de colònies. Facilitar un únic
interlocutor, facilita que no hi hagi duplicitat de peticions, malentesos,...

Per part del centre d’esplai
Quan?
Nom i cognoms

Telèfon

E-mail

Telèfon

E-mail

Abans de
l’estada
Durant
l’estada
Després de
l’estada

Per part de la casa de colònies
Quan?
Nom i cognoms
Abans de
l’estada
Durant
l’estada
Després de
l’estada

Estades especials
 Tindreu visites durant les colònies? Vindrà gent en dies concrets? Cal que indiqueu si algun dia sereu
més a la casa per facilitar l’organització.
Nombre de
Dia
Àpats que faran
persones de més
 Esmorzar  Dinar  Berenar
 Sopar
 Dormir
 Esmorzar  Dinar

 Berenar

 Sopar

 Dormir

 Esmorzar  Dinar

 Berenar

 Sopar

 Dormir

 Esmorzar  Dinar

 Berenar

 Sopar

 Dormir

 Esmorzar  Dinar

 Berenar

 Sopar

 Dormir

 Esmorzar  Dinar

 Berenar

 Sopar

 Dormir

Horari de la nostra colònia
 Serà bo que comuniqueu l’horari de la vostra colònia perquè la casa el conegui.

Estona de piscina
 Aquest aparat caldrà que l’empleneu juntament amb la casa per tal de conèixer la informació de
l’estona de la piscina

Ús de la piscina:
Horari de la
piscina:
Accés a la
piscina:

 La piscina pot utilitzar-se sens presència de socorrista.
 Hi ha d’haver necessàriament la presència d’un socorrista.
 L’horari no es restringit i podem accedir-hi sempre que vulguem.
 Hi ha un horari fixat, que és: __________________________

 Se’ns facilitarà una clau.
 S’obrirà per part del personal de la casa.
 Se’ns ha facilitat una normativa de l’espai de la piscina
Normativa:
 No se’ns ha facilitat.
Nom del referent del centre d’esplai a
l’estona de piscina:

Dietes i al·lèrgies
 És bo que faciliteu a la casa de colònies les al·lèrgies i dietes especials que tindreu com a grup. En
aquest apartat ho podeu informar:

Nom i cognoms

Al·lèrgia o dieta especial

Activitats especials:
 A les colònies fem activitats especials que requereixen de la col·laboració de la casa de colònies. Per
això aquest apartat cal també emplenar-lo conjuntament amb la casa:

Excursions i sortides
Dia

Nombre de persones
que marxem

Àpats que fem fora i com:

Taller de cuina
 La casa podrà col·laborar pactant les condicions
 La casa no podrà col·laborar en aquest taller.
Necessitats de la cuina de la casa: cocció, forn,...
Es necessita material de cuina?

Col·laboració de la casa:
Dia

Menú especial
Col·laboració de la casa:

 La casa pot preparar un menú especial (temàtic, fi de festa...)
 La casa té els menús definits i no hi ha possibilitat de canvi.

Dia

Menú proposat

Jocs bruts
És una (mala) idea que molts centres d’esplai incorporen a la seva programació. No té un sentit pedagògic clar i es
malbaratem recursos i materials (pintures, tints, aigua,...) i encara pitjor: menjar (farina, ous,...). Si tot i així es vol
fer..., cal pactar amb la casa com fer-ho:

Col·laboració de la casa:

Dia:

 La casa no autoritza a fer-ho per normativa interna.
 La casa autoritza a fer-ho fixant condicions:

Lloc de la casa on es farà (o bé, on no es pot fer):

Es disposa de mànega i es pot utilitzar?  Sí
Dia de famílies
En farem?
Dia:

 Sí
Horari:

 No

 No
Es farà algun àpat?

Quin espai destinem a pàrquing?

Altres
Dia

En què consisteix / que necessitem?

Altres elements a comentar
 Ens hem deixat alguna cosa? Que cal que comenteu més?

