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LES NOSTRES CASES DE COLÒNIES
ELS ARCS DE SANTA PAU

Instal·lacions i serveis
Servei de pensió completa
Estada amb dret a cuina
Piscina
Calefacció central
Llar de foc
10 habitacions (100 places)
5 sales d’activitats
Esplanades per a jocs i acampada
Porxo per activitats
Adaptada per persones amb discapacitat
WIFI

La casa de colònies es troba
situada a 2,5 km de Santa
Pau, enmig del Parc Natural
de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. És un lloc idoni
per a gaudir de la natura, el
silenci i la tranquil·litat.

A 140 km de Barcelona
49 km de Girona
227 km de Tarragona
238 km de Lleida

LES NOSTRES CASES DE COLÒNIES
LA COT

Instal·lacions i serveis
Servei de pensió completa
Estada amb dret a cuina
Piscina privada a 600m
Calefacció central
6 habitacions (72 places)
4 sales d’activitats
Esplanada per a jocs i acampada
WIFI

La Cot és una antiga rectoria
situada al barri de Sa Cot,
enmig del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa i
molt a prop del volcà de Santa
Margarida, del volcà Croscat i
de la Fageda d’en Jordà.

A 153 km de Barcelona
70 km de Girona
240 km de Tarragona
236 km de Lleida
3.6 km de Santa Pau

LES NOSTRES CASES DE COLÒNIES
SANT PRIVAT

Instal·lacions i serveis
Estufes a les habitacions
Llar de foc
5 habitacions (36 places)
3 sala gran d’activitats
Gorga apta pel bany, al costat de la casa
Esplanada per a jocs i acampada

La casa, situada a 10 Km
d’Olot, està ubicada en un
entorn privilegiat, a tocar d’un
riu i envoltada de boscos amb
una vegetació increïble.

A 108,3 km de Barcelona
51,6 km de Girona
181,3 km de Tarragona
195 km de Lleida

CENTRES D’INTERÈS
Follet Fesolet
Un misteriós ésser viu entre
nosaltres, aquest antic habitant
de la Fageda ens ensenyarà un
munt de llegendes i d’històries
de la zona volcànica a través
de les seves vivències.

El drac Mistu

Els volcans són el lloc idoni per trobar la presència de dracs. Els motius
poden ser variats, els corrents de lava, les cambres magmàtiques,
possibles caus per aquestes bèsties de foc. El cas és que tenim el Volcà
de Santa Margarida i el Croscat molt a prop, podrem estudiar-los,
observar-los i tenir sort per si trobem en Mistu, que viu entre nosaltres i
així ens expliqui a on i com viu.

La Baronia de Santa Pau

La descoberta de la Martina i en Pep

El baró i la baronessa de Santa Pau
ens ajudaran a conèixer els costums i
la manera de viure durant l’Edat
Mitjana en la zona volcànica de la
Garrotxa i a fer una descoberta de la
vila medieval de Santa Pau.

ACTIVITATS
Excursions
Les excursions properes a les nostres cases de la garrotxa són les següents:
Volcans de Santa Margarida, Croscat i Rocanegra: una visita als diferents volcans del Parc
natural de la zona volcànica de la garrotxa on parlarem de la formació d’aquets volcans, dels
materials que van expulsar i de la seva historia dins del parc natural.
Visita a les colades de lava de Sant Joan les Fonts i Castellfollit de la roca: on passejarem
per aquest pobles i veurem com s’han consolidat sobre les diferents colades de lava i com
aquestes han modificat l’orografia de la zona.
Visita a les viles medievals de Besalú i Santa Pau: on descobrirem, mitjançant una gimcana,
la formació d’aquetes viles i la diversitat de cultures que hi van passar-hi.
Visita al salt de can batlle, salt del sallent, la pedra del diable i el gorg Blau: on realitzarem
una descoberta dels diferents amfibis, rèptils i peixos de riu que hi habiten en els gorgs. Pel
camí trobarem la pedra del diable, un monòlit que envolta una misteriosa llegenda.
Tallers
Cistells: aprendrem a realitzar un cistell de forma manual amb materials que trobem a la
natura.
Rastres: on ens convertirem en exploradors i esbrinarem que son els rastres i quins tipus n’hi
ha. Després aprofitarem per anar a buscar-los a la natura.
Petjades i Orelles de Follet: Amb els mes xics ens intentarem transformar amb un follet per a
veure la diversitat d’animals i plantes que amaga el bosc de les nostres cases.
Egagròpiles: Aprendrem sobre l’alimentació de les aus rapinyaires gracies al seu rebuig, les
egagròpiles.
Bomba de llavors i sacs d’olors: aprendrem la necessitat de tenir plantes al medi i com podem
ajudar a fer-les espargir. També aprendrem sobre els seus fruits i diferents usos que poden
tenir.
Vulcanisme: ens endinsarem a descobrir les parts d’un volca i els diferents materials
piroclàstics que expulsa, també crearem el nostre volcà i el farem erupcionar.
Ecologia en colors: aprendrem què és l’ecologia i què hem de fer per tenir un comportament
ecològic al bosc, al mar, a la ciutat, al parc, a casa, a l’escola, etc. A la segona part del taller,
els alumnes experimentaran el plaer de pintar amb elements naturals.

Dinàmiques
Botànics: Ens convertirem en científics capaços de diferenciar plantes i arbres de les nostres
cases, mitjançant l’exploració i el guiatge de les monitores i monitors.
Bosc i Bolets a la Cot: Ens endinsarem al bosc de la cot per a conèixer la importància de la
flora local i descobrir els diferents usos que hi ha. A part aprendrem a diferenciar els bolets
més característics de Catalunya.
Terra: mitjançant uns cubs recrearem diversos escenaris que passen al nostre planeta,
desastres naturals, desastres humans, cicles naturals, etc. Aprendrem consciencia d’ells i
despertarem les curiositats dels infants per a buscar diverses opcions a aquests fenòmens.
Fes encaixar la cadena: Adquirirem vivencialment el concepte de cadena i xarxa tròfica,
coneixerem les especies animals i vegetals de l’entorn muntanyenc més proper i veurem les
relacions i dependències entre essers vius i la fragilitat d’aquestes dependències.
Titelles: Desenvoluparem la imaginació a traves d’una historia visual i oral, a part potenciarem
la percepció, l’atenció dels infants i al seva imaginació.
Sistema Solar: ens endinsarem a la descoberta del nostre sistema solar, amb l’objectiu de
saber diferenciar els planetes que ens envolten i les diferents característiques i curiositats
d’ells.
Fauna i bosc: treballarem la relació que tenen els animals i plantes de l’entorn proper de la
casa de colònies i com evolucionen depenent de diverses accions, tant climàtiques,
ambientals com humanes.
Descoberta de Rèptils i Amfibis: Ens acostarem a un dels gorgs propers de la casa i
aprendrem sobre els cicles vitals d’aquestes especies, on després farem una descoberta in
situ de les diverses especies que hi podem trobar.
Activitats esportives
Ruta d’orientació: aprendrem nocions bàsiques i diverses tècniques d’orientació a la natura i
després les posarem en practica dins d’un circuit que envolta la cas de colònies.
Tir amb arc: treballarem la superació personal de cada infant, aprendrem sobre les diferents
parts de l’arc i la fletxa i millorarem la nostra punteria amb dianes de palla.
BTT: Petita excursió en bicicleta per una de les rutes que envolten la casa i Santa Pau, on
aprendrem sobre seguretat vial i sobre les diferents parts de la bicicleta.

PLANIFICACIÓ ESTÀNDARD

DIA 1

DIA 2

9:00

ESMORZAR

ESMORZAR

9:30

Vigilancia + Eix d'animació

Vigilancia + Eix d'animació

10:00
13:00

EXCURSIÓ

EXCURSIÓ O ACTIVITAT

13:00 15:00

DINAR

DINAR

15:00-16:30

ACTIVITAT

COMIAT

16:30-18:00

ACTIVITAT

18:00

BERENAR

18:30

instal·lació

20:30
21:00

SOPAR

21:00

Vigilancia + Eix d'animació

21:30

notes

(treure les motxilles de l’habitació abans d’esmorzar)

JOC DE NIT /VETLLADA

FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA
23:00

DORMIR

Servei de Cases de Colònies
escoladenatura@fundacioesplaigirona.cat

ORGANITZACIÓ I HORARI TIPUS

L’ideari pedagògic de l’Escola de Natura
es basa en :
•
•
•

•

•
•

•

L’existència d’un equip de monitores
i monitors especialitzat i estable.
El manteniment d’una relació de 1012 alumnes /monitor.
La convivència de l’equip pedagògic
amb els alumnes, els jocs de nit,
etc... de forma que s’estableix una
relació que millora els resultats de
les tasques pedagògiques.
La preparació d’activitats i materials
pedagògics específics per a cada
nivell.
Adaptació de les activitats a cada
franja d’edat.
En
cas
d’inclemències
meteorològiques us oferim tallers
alternatius d’interior.
La
relació
directa
entre
el
representant del professorat i el
coordinador de l’equip de monitors
un cop a la casa per aclarir qualsevol
dubte
respecte
els
àpats,
instal·lacions, activitats, horaris...

Les piscines entren en
funcionament de Juny
a setembre!!!

8:00

Bon Dia!

9:00-9:30

Esmorzar

9:30-10:00

Temps lliure

10:00-13:00

ACTIVITAT

13:00-13:30

Temps lliure

13:30-14:30

Dinar

14:30-15:00

Temps lliure

15:00-18:00

ACTIVITAT

18:00-18:30

Berenar

18:30-20:00

Temps lliure

20:00-21:00

Sopar

21:00-21:30

Temps lliure

21:30-23:00

ACTIVITAT

23:00

Bona Nit!!

Per a consultar disponibilitat de dates, no
dubteu en posar-vos en contacte amb
nosaltres!
casescolonies@fundacioesplaigirona.cat

NORMATIVA A LES CASES DE COLÒNIES
Protocol de reserva i bloqueig – sistema de reserves
La central de reserves de cases de colònies de la Fundació Esplai Girona ja disposa
del protocol de reserves i sol·licituds de disponibilitats de les cases de colònies que
gestiona. Existeix una normativa en quant a planificació de pagaments de bestreta,
documentació necessària, normativa... que els grups coneixen en el moment de
reservar i que accepten directament en el moment de realitzar el pagament de la
bestreta. En qualsevol cas la Fundació Esplai Girona la facilitarà de nou al grup, el
primer dia de l’estada, per què sigui firmada.
Abans de l’estada
•

•

•

•

•
•

Tot grup que faci una estada tindrà necessàriament un responsable que en
arribar es presentarà a l’administrador de la casa de colònies. Caldrà que
abans de l’arribada es posi en contacte amb l’administrador/a de cada casa de
colònies per concretar els horaris d’arribada.
Aquest serà el responsable de les actuacions i conseqüències d’aquestes dels
estadants i n’haurà de respondre davant l’autoritat si aquesta el reclama. El
responsable del grup serà l’interlocutor vàlid entre el grup i l’administrador de
la casa de colònies que és la màxima autoritat de la casa.
Els horaris i requisits d’ús de la casa queden reflectits al document de reserva.
Quelcom que es demani directament a la casa caldrà contrastar-ho amb els
responsables de reserves i no s’assegura la possibilitat d’immediatesa.
El Servei de Cases de Colònies està obligat a saber quin tipus d’activitat es
realitza durant la reserva de la casa. En cas de detectar alguna anomalia te
capacitat d’avís al grup i tancament de la casa de colònies en qualsevol
moment.
El grup ha de conèixer la normativa d’entorn a la casa de colònies i respectarla.
En el cas de grups amb estada amb pensió completa caldrà concretar les dietes
i els àpats a través de la central de reserves amb el document i protocol que
correspon.

Arribada a la casa de colònies
•
•
•

•

L’hora d’arribada està concretada al document de reserva.
Si en el moment de l’arribada s’estan realitzant tasques de neteja per canvi de
grup, caldrà que s’esperin a la instal·lació fins al acabar la neteja.
Les zones comuns estan a disposició del grup durant tota l’estada, però les
habitacions s’obriran en funció del nombre de persones per les que està feta la
reserva, aproximadament.
Si es requereixen més habitacions per qualsevol circumstància caldrà que
s’avisi prèviament a la Central de Reserves i que aquest fet s’incorpori a la
reserva com a observacions.

Estada a la casa de colònies
•

•

•

•

•

•

•

La situació del mobiliari, matalassos, mantes,... no podrà ésser variada ni
treure-ho de les habitacions sense permís de l’administrador. Si aquest ho
autoritzés, el grup abans de marxar hauria de deixar la casa tal com l’han trobat
en el moment de l’arribada. Els dormitoris seran únicament per descansar i
canviar-se de roba està prohibit menjar-hi.
Ni la casa, ni els voltants o serveis poden ser rellogats total ni parcialment per
part dels usuaris. Tot canvi d’estadants serà comunicat a l’administrador. De
cara al bon funcionament de les cases amb pensió completa, no es permetrà
l’entrada a la cuina, rebost, cambres de personal de servei...
Per les reserves amb servei de pensió completa, els horaris habituals dels
àpats seran: esmorzar: 9 hores, dinar: 13:30 hores, sopar: 20 hores. Aquests
no podran ser canviats sense un acord amb l’administrador. La cuina restarà
tancada fora d’aquests horaris.
Els grups que utilitzen cases amb dret a cuina han de complir la normativa
vigent de control de neteja, desinfecció i alimentació que marca la normativa
vigent. Es designarà un responsable de cuina, i aquest haurà de tenir la titulació
en manipulació d'aliments acreditable durant l'estada, es pot demanar una
còpia de la titulació.
L’ornamentació de la casa només es podrà realitzar en els llocs destinats a tal
fi. No es permetrà clavar claus ni xinxetes, ni enganxar coles que deixin cap
tipus de senyal a la casa. Totes les indicacions i/o ornamentacions s’hauran de
retirar abans de marxar.
És obligatori, com a norma higiènica, que tothom porti un llençol i una coixinera
a més del llençol de sobre o sac que s’utilitzi per dormir. Cal preveure portar
un protector de plàstic pels infants més petits.
No és permès de fumar als dormitoris, sales de tallers... ni prendre altres tòxics
en tot el recinte de la casa de colònies. Cal respectar la legislació vigent sobre
aquest aspecte. Tampoc està permès consumir-hi alcohol.

•

•

•
•

•

•

La neteja de la casa, excepte els espais tancats a l’ús del grup, correspon a
l’usuari de la casa, la qual ha d’estar sempre en bones condicions de neteja.
També cal tenir nets els exteriors i portar les deixalles, en cases sense pensió,
al lloc on s’indiqui.
La vigilància de la piscina, per les cases que n’ofereixen, és responsabilitat dels
monitors titulats com a educadors en el lleure tal com marca la normativa
vigent. Cada casa disposa del seu propi protocol.
No es poden portar animals a les cases de colònies.
En cas de malaltia o accident, els serveis mèdics i les medicines són sempre a
càrrec del grup estadant, així com la responsabilitat legal corresponent. La
Fundació Esplai Girona no assumeix cap responsabilitat civil sobre el mal que
puguin fer o es puguin fer els infants ni en el cas que s’ofereixen serveis
educatius o escola de natura. La responsabilitat civil serà sempre del
responsable del grup estadant.
Queda totalment prohibit fer foc, barbacoes o la utilització de material pirotècnic
durant l'estada. Igual com instal·lar qualsevol activitat d’aventura o piscina.
Per els grups de famílies que no realitzen activitat de lleure:
o Queden afectats de la totalitat d’aquesta normativa.
o En el cas de les instal·lacions que disposen piscina, caldrà tenir titulació
de socorrista aquàtic per poder-la utilitzar.
o Segons la ORDRE IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de
registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones
que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya, caldrà
que cada grups ens faciliti les dades de totes les persones que s'allotgin
a la casa de colònies, amb el model que us facilitarem.
o Caldrà efectuar el pagament de la totalitat de l'estada com a mínim tres
dies abans de l'inici.

Sortida i finalització de la casa de colònies
•
•
•
•

•
•

Les habitacions es deixaran disponibles i lliures de objectes personals abans
de les 10h. del matí del dia de sortida del grup.
L’administrador/a de la casa de colònies recollirà el full de valoració amb el
recompte final de persones durant l’estada a la casa.
Cal que el grup avisi de qualsevol desperfecte ocasionat durant l’estada.
En totes les estades es fa un pagament de dipòsit que es descomptarà de la
factura final un cop revisada la casa de colònies. Aquesta factura es rebrà per
correu electrònic.
L'import de bestreta no es retornarà en cap cas.
La devolució del dipòsit es gestionarà descomptant-se de la factura final, si tots
els punts d’aquest reglament d’ús han estat respectats.

