
	  
	  
	  
	  
	  

COLÒNIES	  DʼESTIU	  2016 
“La Censada” 

Santa Margarida de Montbui 
(Anoia)	  

	  

	  

GRUP	  DʼESPLAI	  LʼEROL 
 
El Grup dʼEsplai LʼErol és una entitat educativa sense afany de lucre on infants i 
joves comparteixen el temps lliure amb altres companys. Pretenem ser una 
alternativa al lleure infantil i juvenil, basada en una educació a partir dels valors 
cristians. Cal destacar també que el projecte educatiu de lʼentitat està portat a 
terme per una vintena de monitors i monitores voluntaris. 
 
G.E.LʼErol, a banda de formar part de lʼEscola Pia Santa Anna, també forma part 
del Moviment de Centres dʼEsplai Cristians de Catalunya (MCECC), la federació de 
centres dʼeducació en el lleure que pertany a la Fundació Pere Tarrés. 
 
 
 



 
LA CASA: “La Censada” 
	  
La casa de Colònies La Censada està situada al terme municipal de Santa 
Margarida de Montbui, a la comarca de lʼAnoia,  la qual es troba al bell mig dʼuna 
vall envoltada de boscos i camps. La casa disposa de dues masies, una dʼelles 
reformada, i compta amb amplis boscos i exteriors, i dues piscines.  

 

 
 
INFORMACIÓ IMPORTANT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) La ruta està pensada pel grup de Pets de Llop i Mollerics, en cas que hi 
hagués pocs participants d’aquest grup ampliaríem la ruta al grup de Carlets. 

 

 CASA RUTA + CASA (*) 
DATES 20 – 28 d’agost  20 – 28 d’agost  

PREU 250€ 250€ 

SORTIDA 
20 d’agost a les 10h  
al Clos arqueològic 

20 d’agost a les 10h  
al Clos arqueològic) 

TORNADA 
Us esperem diumenge 28 d’agost a les 12:30h a la 

casa de colònies La Censada	  
	  	  



 Horari	  	   Activitat 
8:30	   	   Bon	  Dia! 
9:00	   	   Esmorzar 
9.30	   	   Serveis 

10:30  Joc	  de	  Matí 
12:15	   	   Piscina 
13:30	   	   Dinar 
14:30	   	   Lliure 
16:30	   	   Joc	  de	  Tarda 

(17:30	  Berenar) 
19:00	   	   Dutxes 
19:30	   	   Revisió 
20:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sopar 
21:30	   	   Joc	  de	  Nit 
22:30	   	   Bona	  Nit! 
	  

 
FUNCIONAMENT DE LES COLÒNIES 
 
- Les colònies dʼestiu, a diferència de lʼesplai anual, les realitzem conjuntament 

tots els infants i adolescents. Tant en el quotidià com en les activitats, des dels 
més petits als més grans comparteixen el dia a dia. Tot i així, en determinades 
dinàmiques i activitats sí que es fa una separació entre petits i grans. 

- Pel bon funcionament de les colònies organitzem els infants en grups segons 
les edats. Aquests tenen uns monitors de referència pels temes més 
quotidians o per qualsevol problema que puguin tenir. 

- Els més grans tenen la possibilitat de participar a la Ruta dels primers dies. La 
sortida es farà el mateix dia que els petits. 

- Valorant positivament lʼexperiència dels anys anteriors, aquest hem decidit 
tornar a agafar una casa que tingui dret a cuina, així doncs, els monitors 
serem els que cuinarem tots els àpats durant les colònies. Dʼaquesta manera, 
es permet abaratir les colònies, per tal dʼoferir la possibilitat de venir a més 
famílies i, alhora, assegurar que tots els monitors interessats puguin venir. 

 
Lʼhorari que seguim és el següent:	  
 
§ Serveis: Dividits en diferents grups, cada dia 

porten a terme el servei que els toca per 
mantenir la casa i els exteriors en condicions, 
i aprofiten per endreçar la seva habitació.  
Alguns dels serveis a realitzar són: sala, 
lavabos, exteriors, parar taula, actualitzar el 
bloc... 

 
§ Piscina: els torns de bany els fem per grups 

dʼedats i sempre hi ha vigilància dels 
monitors. 

 
§ Temps lliure: malgrat ser un moment de 

temps lliure, organitzem i oferim recursos per 
tal de dinamitzar lʼestona. 

 
§ Revisió: aprofitant els quatre grups dʼedats, abans dʼanar a sopar, els monitors 

es reuneixen amb el seu grupet per tal de fer una revisió diària. Cadascú pot 
expressar com se sent, què és el que li ha agradat i què no del dia, valorar el 
seu comportament, ...	   

 
 

 

En cas que us hagueu de comunicar amb nosaltres per 
alguna necessitat, el millor moment per fer-ho és durant 
lʼestona del migdia. Tot i així, el ritme de colònies no ens 

permet estar pendents del telèfon, per tant, en cas que no contestem ja 
us farem un truc nosaltres! 



QUÈ CAL PORTAR? 
 
MOTXILLA PER TOTS ELS DIES A LA CASA (petits i grans) 

- Esmorzar i dinar del primer dia 
- Estris de neteja personal (sabons, raspall de dents, pinta...) 
- Muda per cada dia (pels més petits, millor posar-ho en una bossa per cada dia) 
- Sac de dormir	  
- Llençol de sota i coixinera 
- Pijama 
- Lot 
- Tovallola de dutxa i de piscina 
- Banyador (un parell) i xancletes lligades 
- Calçat còmode per caminar 
- Una muda per embrutar (que no hagi de tornar a casa) 
- Cantimplora	   
- Crema solar i per després del sol 
- Repel·lent de mosquits 
- Gorra 
- Roba dʼabric per la nit 
- Motxilla petita (no de fils!!!)  
- Impermeable 
- Foulard de lʼesplai 
- Opcional: qualsevol cosa per compartir durant lʼestona 

lliure del migdia (malabars, jocs, instruments,...) 
MOTXILLA PER LA RUTA (només els grans) 
 
La ruta es farà durant els primers dies, així doncs, porteu únicament:	  
- Sac de dormir 
- 1 pantaló curt, 1 pantaló llarg, 2 samarretes, 1 jersei 

gruixut 
- Botes de muntanya  
- Mitjons gruixuts per les botes de muntanya (un 

parell de mitjons per dia) 
- Cantimplora 	  
- Lot	   
- Crema solar i gorra 
- Cangur 
- Màrfega (aïllant) 
- Carmanyola, coberts i got 
- Raspall de dents, desodorant i pinta 
- Foulard de lʼesplai 

 
La MOTXILLA per a la resta de dies a la casa sʼhaurà de deixar a lʼautobús que 
surt el dia 20 dʼagost a les 10h. 

Penseu deixar lloc a la 
motxilla per carregar el 
menjar de la ruta i la 
tenda!	  	  



COM FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ? 
 
FITXA DʼINSCRIPCIÓ 
 
Cal lliurar la Fitxa dʼinscripció com a màxim el proper dimecres 15 de juny a la 
Recepció de Santa Anna Centre o Mar, a lʼatenció del Grup dʼEsplai lʼErol.  
 
IMPORTANT: Un cop tancat el procés dʼinscripció, en cas de sobrepassar en 
excés les places de les colònies, es donarà a conèixer les persones admeses i les 
que han quedat en llista dʼespera. Els criteris sobre els quals es regirà aquesta 
decisió seran:  

1. participació dʼaltres anys a les colònies dʼestiu  
2. participants de lʼesplai durant lʼany 
3. germans/es de participants de colònies i esplai 
4. edat dels participants  

(sorteig prèviament anunciat) 
 
PAGAMENTS 
 
A partir del 20 de juny sʼobrirà una plataforma a Internet per poder efectuar els 
pagaments mitjançant un link que es facilitarà a la web del Grup dʼEsplai lʼErol 
(www.esplaierol.cat).  
 
Cal fer constar com a referència: Nom i Cognom (Colònies Estiu Erol). 

• 1r pagament: 100€ (límit 27 de juny) 
• 2n pagament: 150€ (límit 15 de juliol) 

 
En cas de ser família nombrosa (i que els fills participin de lʼactivitat) caldrà marcar-
ho en el moment dʼefectuar el pagament perquè hi haurà un descompte del 40% de 
la tercera persona. 
 
 
COM FINANÇAR-SE LES COLÒNIES? 
 
Anar de colònies creiem que és una experiència imprescindible per a qualsevol 
persona ja que són uns dies de convivència amb infants i joves de diferents edats 
en un entorn especial i privilegiat.  
Per aquest motiu, com que no voldríem que ningú deixés de venir per una qüestió 
econòmica, aquells que ho preferiu us podeu posar en contacte amb nosaltres: 
mataro.esplaierol@escolapia.cat 

 
 
 

 



IMPORTANT PEL DIA DE LA SORTIDA 
 
Tal com indica el Decret dʼactivitats de lleure per marxar de colònies necessitem la 
TARGETA SANITÀRIA original que recollirem el dia de sortida. 
 
A més, tots aquells nens i nenes que hagueu de prendre algun medicament durant 
les colònies lʼhaureu de donar al monitor encarregat de recollir-los. Caldrà incloure 
un full indicant el nom de lʼinfant i la dosi corresponent que caldrà subministrar-li.  
 
Recordeu portar lʼesmorzar i el dinar del primer dia! 
 
 
 

MOLTES GRÀCIES! 
 

 
 
 

Per qualsevol dubte: 
Mail: mataro.esplaierol@mataro.epiaedu.cat 

Web: www.esplaierol.cat  
 

Carla: 658 291 779 / Anna M.: 686 094 558 / Carla R: 685 260 768	  


