
 

Tot comença amb una bona reserva! 
Una bona estada comença amb una informació veraç, 

ajustada, honesta... Ens cal tenir contacte freqüent 
amb els companys que ens fan les reserves.  
I també hem d’ajudar a combatre les males 

pràctiques: no hem de tolerar que ens ofereixin 
“places no legalitzades” o factures que no porten els 

corresponents impostos!  

 

Fem una interlocució fàcil i amable!  
Cal que establim un referent (segurament li pertoca al 
director/a de l’activitat) per fer d’enllaç permanent amb 

la casa de colònies. No és bo que tot l’equip de 
monitors i monitores s’adreci a l’equip de la casa: cal 

un interlocutor únic (si volem, dues persones) per 
facilitar l’intercanvi d’informacions, indicacions...  

 

Les cases també tenen les seves 
normes 

Tal i com fem amb les nostres activitats, també les 
cases de colònies tenen les seves normatives... i 

nosaltres hem d’ajudar a complir-les (i això implica 
conèixer-les i fer-les conèixer). 

A la casa de colònies hi ha un equip que treballa 
durant tot l’any i que està al nostre servei, però hem 

d’ajudar-los a facilitar la seva feina.  

 

L’aventura de compartir! 
Una de les coses que aprenem a l’esplai i a les 

colònies és el fet de “comaprtir”. És possible que ens 
toqui fer-ho, especialment si la instal·lació o casa de 

colònies és gran. La planificació és sempre important, 
però en aquests casos, encara ho és més.  

Serà útil trobar-nos amb el personal de la casa i el/els 
responsables de la resta de grups i acordar quins 
espais són per nosaltres i quins son per compartir 

amb la resta de grups.   
 

 

Aprofitem l’entorn i l’exterior!  
No té massa sentit fer una llarga distància amb 

autocar, buscar una casa amb grans exteriors... per 
acabar “tancats tot el dia” en sales de taller. Les 
colònies han de servir per fer natura, caminar, 
descobrir l’entorn... Aprofitem bé els exteriors i 

deixem els espais interiors pels dies de pluja o les 
activitats de curs! 

 

Que l’entorn no ens noti! 
La casa de colònies, per llunyana que estigui, sempre 
té el seu veïnat i el seu entorn natural. És normal que 
quan estiguem de colònies coincidim i coneguem els 

possibles veïns, però el que no pot passar és que 
esdevinguem una molèstia per a ells. Si visitem una 

població, hem de ser respectuosos i no interferir en la 
vida quotidiana del municipi. L’ús d’altaveus, la 

invasió d’espais, la decoració de zones externes a la 
casa... no és senyal d’una bona estada!  

 

Al·lèrgies, dietes... SÍ! Menús a la 
carta... NO! 

En els darrers anys, la llista de participants amb 
necessitats alimentàries especials va creixent. Això fa 

més complexa la gestió de les cuines col·lectives. 
Com a agent educatiu, no podem contribuir a fer 

créixer aquesta complexitat. Ens cal discernir (i ajudar 
a les famílies a fer-ho) entre el que és una necessitat i 

el que no ho és. ...i com acostuma a passar, els 
monitors i monitores ens toca predicar amb l’exemple!  

 

En cas d’emergència! 
Una de les obligacions del/de la responsable de 

l’activitat és la de conèixer el pla d’emergència de la 
casa de colònies. Totes les instal·lacions legalitzades 
tenen un pla d’emergències definit que cal respectar. 

És també una bona pràctica explicar-lo al grup de 
participants i, si ho veiem oportú, fer un simulacre. 

En cas d’emergència caldrà fer cas de les indicacions 
que ens vinguin donades pels serveis d’emergències i 

col·laborar, si cal, en l’evacuació de la instal·lació.   

 

Cada cosa serveix per al que 
serveix!  

Les cases de colònies disposen d’un mobiliari per al 
funcionament de la instal·lació. Per més imaginatius 
que siguem, cal respectar el principi que “cada cosa, 

serveix per al que serveix”. Les taules no son 
escenaris, les mantes no han de servir per estirar-nos 

a la gespa i els matalassos han de quedar sobre 
l’estructura de la llitera per descansar bé a la nit!  

 

No malgastem... i tampoc en espais  
El criteri de “no malgastar” és aplicable a gairebé tot! 

Si volem mantenir una bona estada a la casa de 
colònies cal que siguem especialment curosos amb 
aquest principi. No malgastar l’aigua, l’energia, la 

llum... i tampoc els espais: si no necessitem ocupar 
determinades habitacions o sales, intentem no fer-ho. 

Amb aquesta actitud també educarem! 

 

El quotidià també és la clau!  
Ja és ben sabut que el quotidià és la clau per una 

bona activitat d’estiu. Doncs per al bon ús de la casa 
de colònies també ho és. Realitzant bé els serveis, 

facilitant un bon funcionament del menjador (horaris, 
repartiment de menjar, recollida...), endreçant les 

habitacions i mantenint ordenades les sales 
promovem una millor convivència a la casa. 

 

Fem un bon ús de la piscina! 
És possible que la nostra casa de colònies tingui una 
piscina que no requereixi de socorrista. En aquests 

casos, serem nosaltres, el grup, qui haurà d’atendre la 
vigilància d’aquest espai. 

Us recomanem que atengueu les indicacions que 
s’han fet explícitament per l’ús de piscines i que 

podeu trobar aquí. 

 
*Aquest document neix de l’acció EM5, del Pla d’Accions del MCECC 2019. que pretén afavorir un bon ús de les cases de colònies per part dels centres d’esplai. 

 

 

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/recursos/estiu2019/pautes_us_piscines.pdf

