
COLÒNIES D’ESTIU 2019 

“AVENTURA’T I BELLUGA’T” 
Dates: Del 19 al 24 de juliol de 2019 

Lloc: Casa de Colònies Aiguaviva, a Guixers (Solsonès) 

Edats: Infants de 4 a 13 anys (nascuts entre el 2007 i el 2015) 

  

EQUIP DE MONITORES I MONITORS 

−   Andrea López Serrano Directora  

−   Agnès Soldevila Noguera Monitora  

−   Helena Soria Plans  Monitora 

−   Adrià Quesada Bolta Monitor 

−   Ona Vidal Garrell  Monitora 

−   Andreu Ginestet Vilalta Monitor 
−   Sara Perulero Arroyo  Monitora 
−   Laura Rovira Morte  Monitora 

−   Jordi Mayol Traveria Monitor 

−  Aina Sala Ventura Monitora 

 

 

COM QUEDEM? 

L’autocar marxarà el diumenge 19 de juliol a les 8:28 h del matí del Centre Cívic de Palou.                  

Per poder passar llista i no anar amb presses us demanem que sigueu puntuals. 

Tornarem el divendres 24 de juliol a les 18.13 h al mateix lloc, a Palou. 



 

 

QUÈ CAL DUR A LA MOTXILLA GRAN? 
  

❖    Motxilla petita (com la d’anar a escola): 

●      Esmorzar, dinar i berenar del primer dia (el sopar no!) 

●      3 mascaretes (millor si son reutilizables) 

●      Tovalló de roba 

●      1 got de plàstic dur o de metall 

●      Boc’n’Roll 

●      Cantimplora amb aigua (mínim ½ litre) 

●      Mocadors de paper 

●      Gorra pel sol 

●      Capelina, cangur o jaqueta impermeable 

●      Crema solar 



❖    Sac de dormir 

❖    Coixinera 

❖    2 banyadors (1 de vell!) 

❖  2 tovalloles (per a la dutxa i pels jocs d’aigua)  

❖    Necesser amb: 

●      Tovallola petita 

●      Raspall i pasta de dents 

●      Pinta o raspall 

●      Sabó i xampú per a la dutxa 

●      Barra protectora labial 

●      Repel·lent de mosquits 

❖    Pijama 

❖    5 samarretes de màniga curta 

❖    3 pantalons curts 

❖    2 pantalons llargs 

❖    Roba interior per a 5 dies 

❖    5 parells de mitjons 

❖    2 jerseis 

❖    1 peça d’abric (important: pot fer fred a la nit!) 

❖    Una muda de gala 

❖    Xancles lligades 

❖    Calçat còmode (recomanem 2 parells) 



❖    1 lot (amb piles de recanvi) 

❖    Taps (si els necessiten) 

❖    Bossa per a la roba bruta 

❖    Fulard o mocador gran 

❖    Dibuix de la motxilla 

 

  

 



IMPORTANT 

➢ Tot haurà d’anar marcat amb el nom de l’infant per tal de facilitar el seu               

reconeixement. No ens fem responsables dels objectes perduts sense nom. 

➢ Feu la motxilla amb l’infant perquè així sàpiga on buscar les coses. 

➢ La motxilla ha de ser còmode per caminar, amb dues corretges per subjectar-se             

a l’esquena (no de fil) i prou gran per posar tot el material necessari. 

Les sabates i xancles han de ser lligades, còmodes i resistents (no de dit). 
 

Us recomanem portar penjat aquest dibuix a la motxilla (imprès o dibuixat), sobretot             

per les més petites, perquè així a l’hora de fer i desfer la motxilla, l’infant recordarà                

millor on estan les coses, i d’aquesta manera vagi adquirint autonomia. Tot i això,              

les monitores estarem en tot moment per ajudar-los. 

  

NORMES 

➢ No es pot dur cap mena de joguina ni aparell electrònic (mòbils,             

càmeres, videoconsoles…). Aquests seran requisats i tornats en finalitzar         

l’activitat. Les monitores no es fan responsables dels danys que puguin           

patir. 

➢    Els infants no han de portar rellotge de colònies. 

➢    Els infants no poden portar llaminadures o altres coses per picar. 

➢ No poden venir mares i pares a visitar a les seves filles durant les               

colònies. 

➢ Si el comportament de l’infant no és l’adequat i distorsiona les activitats             

de la resta del grup, l’Esplai Guai! de Palou es reserva el dret             

d’expulsar-lo. 



CONTACTAR AMB NOSALTRES 

Abans de les colònies, podeu contactar amb nosaltres a través d’aquest correu            

electrònic: aventuratibellugat@gmail.com 

Durant les colònies les monitores portarem el mòbil de l’esplai a sobre per si ens               

heu de localitzar per alguna urgència. Per qüestions de cobertura, el mòbil tindrà el              

contestador activat on podreu deixar el vostre missatge. Un parell de cops al dia els               

revisarem i, si ho creiem oportú, us trucarem. 

Telèfon durant les colònies: 717 701 980 

A més, durant les colònies farem un ús diari de la nostra pàgina web              

(www.esplaiguai.org) i de les nostres xarxes socials per mantenir-vos informades.          

Aquestes són: 

●      Twitter: https://twitter.com/esplaiguai 

●      Instagram: https://www.instagram.com/esplaiguai/ 

●      Facebook: https://www.facebook.com/esplaiguai.depalou 

●      Canal de Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAD9eJJyHRptYAM7V8Q 

 

PROTOCOLS ESPECÍFICS DE PREVENCIÓ 

1. PROTOCOL DE MESURES PER AL TRASLLAT AMB       
AUTOBÚS. 
 

D’acord amb les mesures decretades per la conselleria de sanitat, dins l’autobús            
ocuparem totes les places disponibles, sense obligatorietat de deixar seients lliures.           
Per aquest motiu durant tot el trajecte, tots els ocupants del vehicle portarem la              
mascareta posada. 
 

2. PROTOCOL D’ÚS I DESINFECCIÓ 

http://www.esplaiguai.org/
https://twitter.com/esplaiguai
https://twitter.com/esplaiguai
https://www.instagram.com/esplaiguai/
https://www.instagram.com/esplaiguai/
https://www.facebook.com/esplaiguai.depalou
https://www.facebook.com/esplaiguai.depalou
https://t.me/joinchat/AAAAAD9eJJyxPaXSergF8g


Neteja i desinfecció en espais i material.  
 
Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les 
superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies) en espais tancats 
disposem d’una empresa de neteja que efectuarà la desinfecció de totes les zones i 
espais utilitzats diàriament. 
Cada habitació tindrà gel desinfectant i tot el material utilitzat propi el desinfectarem 
les pròpies monitores amb una dilució de 50 ml d’oxam per cada litre d’aigua.  

 

3.PLA DE CONFINAMENT COLÒNIES D’ESTIU  
 

En cas que un infant presenti algun dels següents símptomes s’activarà el pla de              
confinament:  
 
● Febrícula o febre (≥ 37,3ºC) 
● Tos i/o dificultat per respirar 
● Congestió nasal i/o mal de coll 
● Mal de panxa, vòmits i/o diarrea 
● Malestar general o dolor muscular 
 
El primer que es farà és que l’infant i la monitora del seu grup de convivència es posaran                  
una mascareta i s’aïllaran del grup. La resta d’infants del grup es quedaran amb les altres                
monitores del grup i s’hauran de posar la mascareta i extremar les precaucions.  
 
Mecanisme de comunicació interna quan es produeixi la coneixença d’un cas: 
En ser dos grups de convivència, tothom serà coneixedor del cas a l’instant perquè les               
monitores d'un grup avisaran a l'altre.  
 
Mecanisme de comunicació amb les famílies dels afectats: 
● Amb la família de l’afectat:  

○ En cas que l’infant presenti signes de gravetat: Dificultat per respirar, vòmits o             
diarrea molt freqüents amb afectació de l’estat general, dolor abdominal intens,           
confusió, tendència a adormir-se; trucarem al 112 i seguidament trucarem a la            
família de l’infant. Un cop tinguin els resultats, hauran d’avisar a les monitores.  

○ En cas que l’infant no presenti signes de gravetat primer ens comunicaríem            
amb la família perquè el vingués a recollir i aquesta es posaria en contacte amb el                
seu CAP de referència, en cas que aquest estigués fora de l’horari d’atenció, la              
família haurà de trucar al 061. Un cop tinguin els resultats, hauran d’avisar a les               
monitores. 
 
 

● Amb les famílies de la resta d’infants de colònies s’enviarà un correu a les famílies               
informant que hi ha un possible cas:  



○ Famílies del mateix grup de convivència: S’informarà les famílies que hi ha un             
cas sospitós i que restem a l’espera d’indicacions dels serveis sanitaris, extremant            
les precaucions. Si és negatiu (descarta la COVID-19), els infants (i la persona             
monitora del grup) podran seguir l’activitat de lleure. Si és positiu (confirma la             
COVID-19): caldrà seguir les indicacions dels serveis sanitaris (els infants de la            
unitat de convivència i la persona monitora del grup hauran d’abandonar l’activitat            
i realitzar quarantena fins a completar 14 dies). 

○ Famílies on hi hagi germans en altres grups: En cas que hi hagi germans al               
grup on hi ha un possible cas, el grup on hi ha germans haurà d’extremar               
precaucions i seguir les mateixes indicacions que en el grup on s’ha donat el              
possible cas.  

○ Famílies de l’altre grup de convivència: S’extremaran les mesures però podran           
continuar a les colònies.  
 

En cas qualsevol cas, se seguiran en tot moment les indicacions del Servei de Vigilància               
Epidemiològica.  
 
Mecanisme de comunicació amb els responsables sanitaris i oferint les dades de traçabilitat: 
S’oferiran les dades de traçabilitat de l’infant, infants del grup de convivència del casal              
d’estiu i si ell/a o algun dels infants del grup té germans/es en l’altre grup de convivència de                  
les colònies. També seguirem totes les indicacions que ens donin i us informarem             
d’aquestes.  

 
Identificació de la zona d’espera: 
La zona d’espera on estarà l’infant abans que el vinguin a recollir serà davant de la porta                 
d’entrada de la casa de colònies. Posteriorment es desinfectarà la zona i la monitora que               
estava amb l’infant també prendrà mesures de desinfecció.  
 
 
4. LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 

 

Si el vostre fill o filla no es troba bé abans de les colònies, marqueu* amb una creu                  
quins d’aquests símptomes presenta:  

 

❏Febre o febrícula  

❏Tos 

❏Dificultat per respirar 

❏Congestió nasal 

❏Mal de coll 

❏Mal de panxa 

❏Vòmits 

❏Diarrea 

❏Malestar 

❏Dolor muscular 



 

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu* amb una creu                 1

quins d’aquests símptomes presenta:  

 

❏Febre o febrícula 

❏Tos 

❏Dificultat per respirar 

❏Falta d’olfacte i/o de gust 

❏Mal de coll 

❏Calfreds 

❏Vòmits 

❏Diarrea 

❏Malestar 

❏Dolor muscular 

 

*Si heu marcat una o dues caselles cal que eviteu portar a l’infant a l’activitat i que us                  
poseu en contacte amb nosaltres per comunicar-ho.  

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb             
el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.  

Durant les colònies serem nosaltres qui prendrem la temperatura dels infants i comprovarem             
els símptomes diàriament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.  



AUTORITZACIONS 
  
En el cas que el vostre infant hagués de prendre medicaments durant les colònies,              
demanem que ompliu l’autorització que us adjuntem a continuació i la lliureu,            
juntament amb el medicament, a la monitora encarregada dels medicaments. En           
cas de necessitar més d’un medicament, feu les còpies necessàries de           
l’autorització. 

  

IMPORTANT: per la nostra seguretat, els medicaments ens els heu de donar amb             
els envasos originals. NO subministrarem res als infants que no estigui en el seu              
envàs original. 
  
  
AUTORITZACIÓ PER ADMINISTRAR UN MEDICAMENT 
Jo,___________________________________ amb DNI __________________,    
autoritzo a les monitores de l’Esplai Guai! de Palou a administrar al meu             
fill/a_________________________________________ el següent medicament: 
  

   -   Nom del medicament: 

-  Dia o dies: 
-  Freqüència: 
-  Dosis: 

Signatura 
 
  
AUTORITZACIÓ PER ADMINISTRAR UN MEDICAMENT 
Jo,___________________________________ amb DNI __________________,    
autoritzo a les monitores de l’Esplai Guai! de Palou a administrar al meu             
fill/a_________________________________________ el següent medicament: 
  

   -   Nom del medicament: 

-  Dia o dies: 
-  Freqüència: 
-  Dosis: 

Signatura 
 


