
 

 

      
 

 

COLÒNIES D’ESTIU 2020 
“RIDOLAINA” 

Cerdanya 
 

 
 

  GRUP D’ESPLAI L’EROL 
 
El Grup d’Esplai L’Erol 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 l’entitat està portat a terme 
per una vintena de monitors i monitores voluntaris. 
 
G.E.L’Erol, a banda de formar part de l’Escola Pia Santa Anna, també forma part del 
Moviment de Centres d’Esplai Cristians de Catalunya (MCECC), la federació de 
centres d’educació en el lleure que pertany a la Fundació Pere Tarrés. 

ACTUALITZAT!! 
 



 

 

  LA CASA: “RIDOLAINA” 

 
La casa de colònies Ridolaina, està situada a la Vall de Ridolaina, comarca de la 
Cerdanya, al vessant nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró.   
 

    
 

     
 
      
  INFORMACIÓ IMPORTANT 

 CASA CASA + RUTA1 

DATES 
 

24 al 30 d’agost  
 

22 al 30 d’agost  

PREU 260€ 3 275€ 3 

SORTIDA 

 
24 d’agost a les 10h al Clos 

Arqueològic 
 

22 d’agost a les 10h al Clos 
Arqueològic 

TORNADA Us esperem diumenge 30 d’agost a les 11:00h a la casa de 
colònies Ridolaina2. 

 
 
 

 
1 La Ruta està prevista pels participants a partir de 1r d’ESO. 
2 En cas que alguna família no pugui assistir és important que es posi en contacte amb 
nosaltres. 
3 Es manté el preu de les colònies tot i fer-les més curtes perquè el preu que 
oferíem no era el que corresponia a totes les despeses per infant. 
 



 

 

  FUNCIONAMENT DE LES COLÒNIES 
      
- Les colònies d’estiu, a diferència de l’esplai anual, les realitzem 
conjuntament tots els infants i adolescents.  
 
- Pel bon funcionament de les colònies organitzem els infants en grups 
segons les edats. Aquests tenen uns monitors i monitores de referència pels temes 
més quotidians o per qualsevol problema que puguin tenir.  
 
- Els participants es dividiran en grups de fins a 10 persones. Cada grup 
disposarà de com a mínim un monitor/a que es relacionarà sempre amb el mateix 
grup. Es vetllarà pel manteniment dels 2 metres de distància. D’aquesta manera, en 
cas que es detecti simptomatologia compatible amb la Covid-19, serà eficaç un ràpid 
aïllament i traçabilitat de les persones de contacte.  
 
- Els nois i noies de la ESO participen a una Ruta que es realitzarà els primers 
dies. Els dies previs a les colònies es farà arribar el resum de la caminada. Atenció: 
els participants de Ruta sortiran 2 dies abans i arribaran a la casa el mateix dia que 
els petits.  
 
- Aquest any hem decidit agafar dret a cuina amb un equip d’intendència 
extern, que ens cuinarà tots els àpats. Aquest equip, seran 3 montiros/es de l’equip 
i ningú més que ells/elles tindran contacte amb persones de l’exterior, i per tant no 
en tindran amb els participants ni la resta de monitors/es.   
 
 
 
L’horari que seguim, el dia dia de les colònies, 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 pels diversos àpats, ordenar-se l’habitació... 
 
Aquest any els serveis seran per grups de convivència i els faran amb mascareta. 
Aquests serveis seran els de menor risc ja que comptarem d’un grup de monitors/es 
que seran responsables de la higiene i seguretat d’aquests protocols. Aquest grup 
de monitors/es no estarà en contacte amb cap grup de convivència.  
 
Abans i després de cada servei, tots els participants es desinfectaran les mans.  
  
▪ Piscina: els torns de bany els fem per grups d’edats i sempre hi ha vigilància 
dels monitors i monitores. Aquest any seran per grups de convivència i els grups que 
no es banyin estaran a l’exterior de la piscina. 
 
▪ Temps lliure: malgrat ser un moment de temps lliure, organitzem i oferim 
recursos per tal de dinamitzar l’estona. El temps lliure es farà amb mascareta tot i 
que es vetlli per respectar les mesures de distància i seguretat. 
      
▪ Revisió: aprofitant els grups d’edats, abans d’anar a sopar, els monitors i 
monitores es reuneixen amb el seu grup de convivència per tal de fer una revisió 



 

 

diària. Cadascú pot expressar com es sent, què és el que li ha agradat i què no del 
dia, valorar el seu comportament, ...  
 
Serà en aquest moment on els monitors i monitores faran la revisió de símptomes 
de cada infant per anotar-los i fer-ne un seguiment. 
 
▪ Activitats: Vetllarem perquè en les activitats es mantingui la distància física 
de 2 metres entre totes les persones. Preferiblement es faran activitats a l’aire lliure 
(si no és possible es vetllarà perquè tinguin l’espai recomanat de 4m2/infant.  
 
▪ REQUISITS GENERALS SOBRE PREVENCIÓ:  

v Hi haurà un rentat de mans de manera habitual i rutinària, correctament. 
Disposarem de solucions hidroalcohòliques en punts estratègics. 

v No caldrà fer ús de mascareta durant les activitats però si en aquells moments 
que no es pugui mantenir la distància de seguretat. 

v Els àpats es serviran en plats individuals, s’evitaran els utensilis compartits. 
En les excursions, es vetllarà perquè no es comparteixi el menjar o utensilis 
(cantimplores, coberts, carmanyoles,...).  

v La roba de llit i tovalloles haurà d’estar rentada prèviament a l’activitat i 
posterior a alta temperatura.  

v Les nits de ruta es faran a espais prèviament contactats i/o bivac a l’aire lliure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

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! 

En cas que us hagueu de comunicar amb nosaltres per 
alguna necessitat, el millor moment per fer-ho és durant 
l’estona 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 (no s’ha de portar res per compartir!) 
- Estris de neteja personal (sabons, raspall de dents, pinta...) 
- Muda per cada dia (pels més petits, millor posar-ho en bosses numerades) 
- 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 d’abric per la nit 
- Motxilla petita (no de fils!!!)  
- Impermeable 
- 2 Tovallons de roba 
- 3 mascaretes 
- Foulard de l’esplai 
-      Una muda d’arreglar per l’última nit 
 
 
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  
- Cantimplora  
- Lot  
- Crema solar i gorra 
- Cangur 
- Màrfega (aïllant) 
- Carmanyola, coberts i got 
- Raspall de dents, desodorant i pinta 
- Fulard de l’esplai 
 
 
 
 
La MOTXILLA per a la resta de dies a la casa s’haurà de deixar al local de l’esplai 
el divendres 21 d’agost (hora a confirmar els dies previs a les colònies). 
 
      

Penseu deixar lloc a la 
motxilla per carregar el 

menjar de la ruta!! 
 



 

 

  COM FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ? 
 
FITXA D’INSCRIPCIÓ 
Un cop tancat el procés de preinscripció (data límit: 25 de juny), en cas de 
sobrepassar en excés les places de les colònies, es donaran a conèixer les persones 
admeses i les que han quedat en llista d’espera. Els criteris sobre els quals es regirà 
aquesta decisió seran:  
1. Participació d’altres anys a les colònies d’estiu  
2. Participants de l’esplai durant l’any 
3. Germans/es de participants de colònies i esplai 
4. Edat dels participants  
 
Cal lliurar la Fitxa d’inscripció firmada en original abans de pujar a l’autobús. 
ATENCIÓ: No serà la mateixa que hi havia mesos enrere, perquè les dates son 
diferents. A la web hi ha la nova, actualitzada!! 
 
PAGAMENTS 
A partir del 26 de juny ens posarem en contacte amb vosaltres per correu electrònic 
i us farem arribar un enllaç per poder efectuar els pagaments. Aquests es podran fer 
o bé fraccionats o bé amb un únic pagament: 
● 1r pagament: 100€ (data límit: 30 de juny) 
● 2n pagament: 160€ / 175€ pels de Ruta (data límit: 20 de juliol) 
En cas de ser família nombrosa (i que els fills participin de l’activitat) caldrà marcar-
ho en el moment d’efectuar el pagament perquè hi haurà un descompte del 40% de 
la tercera persona. En cas que l’activitat no es pugui realitzar per motius externs i de 
seguretat, el retorn dels diners seria possible en qualsevol cas.  
 
  COM FINANÇAR-SE LES COLÒNIES? 
Creiem que anar de colònies 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. A més, considerem que aquest estiu més que mai, 
és necessari i vital per tots els infants i adolescents gaudir d’una experiència així, 
encara que diferent, lluny de la ciutat i de les nostres cases.  
      
Per aquest motiu, com que no voldríem que ningú deixés de venir per una qüestió 
econòmica, aquelles famílies 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 d’activitats 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 l’haureu de donar al monitor encarregat de recollir-los. Caldrà incloure 
un full indicant el nom de l’infant i la dosi corresponent que caldrà subministrar-li. 
Recordeu portar l’esmorzar i el dinar del primer dia! 
 

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

Web: www.esplaierol.cat  
 

Berta Samon: 675 16 14 32 // Joan Saltor: 697 25 08 44 


