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L’AFA ha formalitzat la seva sol·licitud per tal de formar part de la Campanya d’activitats 

de vacances d’estiu per a infants i adolescentes, adherint-nos a la modalitat de Colònies 

d’estiu, que ofereix l’Ajuntament de Barcelona. El fet d’inscriure’ns-hi garanteix, entre 

d’altres, l’accés a uns ajuts econòmics d’aquelles famílies que ho demanin i estiguin dins de 

dels barems establerts.

Aquest curs, i degut al estat d’alarma i al procés de desconfinament que està marcant el 

govern i les autoritats sanitàries, pot ser que algunes de les activitats proposades canvïin, o 

fins i tot s’hagin d'anul·lar.

DESCRIPCIÓ DE LES COLÒNIES D’ESTIU 2020 
UN UNIVERS DE LLEURE
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LOCALITZACIÓ DE LES COLÒNIES
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On anem de colònies?

Per tal de poder acollir uns 200 infants, amb condicions òptimes, aquest any anirem de 

colònies en dues cases a Vilobí d’Unyà, a La Selva: Can Solà i Can Freu.

Can Solà Can Freu
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Can Solà

És una casa de colònies amb 10 hectàrees de terreny, i preparada per 130 infants.

És al municipi de Vilobí d’Onyar, a 12 quilòmetres de Girona.

Està dividida en habitacions de 24 i de 10 llits, gaudeix de cuina pròpia, piscina, instal·lacions 

esportives, i accés directe a la natura.

Aquest és el seu lloc web: http://www.cansola.com/

Can Freu.

És una casa de colònies amb 4 hectàrees de terreny, i preparada per a 70 infants.

És al municipi de Vilobí d’Onyar, a 12 quilòmetres de Girona.

Està dividida en habitacions de 4 a 10 persones, gaudeix de cuina pròpia, piscina, instal·lacions 

esportives, i accés directe a la natura.

Aquest és el seu lloc web: https://canfreu.com/casa-can-freu/

http://www.cansola.com/
https://canfreu.com/casa-can-freu/


Eix transversal:

● L’art de jugar és universal i natural; barreja de propostes on jugar, fer esport i  fer tallers artístics es 
donen la mà també en espais naturals.

Centre d’interès:

● Donar a conèixer disciplines artístiques, uns quants jocs i esports mesclant els tres conceptes. Ara anem 
a “Jugart”. 

● Sortirem a conèixer els indrets de la zona.

Eixos d’animació:

● La natura ens ofereix l’espai necessari per a dur a terme un munt de jocs i esports a l’hora que és també 
font d’inspiració (musa) artística.

JUGART A LA NATURA: Un Univers de Lleure Estiu 2020
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Dos torns:

● Com els altres anys les colònies estaran pensades en dos torns, un de 5 dies (del 29 de juny al 3 de 
juliol) i l’altre de 3 (del 1 al 3 de juliol.) 

● El torn de 5 dies està pensat per alumnes de 1r fins a 6è. El torn de 3 dies està pensat per alumnes de 
P5. Tot i així, si hi ha alumnes més grans que volen incorporar-se només 3 dies també tindran la 
possibilitat.

Els espais:

● Les infants es dividiran entre les dues cases en base a les edats, i els cursos. Per tal que puguin realitzar 
activitats i horaris adients a les necessitats de cada edat.

● Les dues estan separades, però es proposaran excursions per fer trobades, compartir activitats i festes.

Les sortides i tornades:

● La sortida i la tornada es farà des de l’escola, on vindrà un autocar a buscar a les criatures.

Organització
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Un Univers de Lleure
            NATURA UNIVERSAL

PRIMÀRIA Del 29 de juny al 03 de juliol

HORARI DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 01  DIJOUS 02 DIVENDRES 03

8 a 9’30h Despertador, higiene i 
esmorzar.

Despertador, higiene i 
esmorzar.

Despertador, higiene i 
esmorzar.

Despertador, higiene i 
esmorzar.

9’30 a 11h Sortida de l’escola. 1a activitat matí 1a activitat matí 1a activitat matí 1a activitat matí

11 a 12’30h Arribada a la casa. 2a activitat matí 2a activitat matí 2a activitat matí 2a activitat matí

12’30 a 
14’00h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar

14’00 a 15h Descripció colònies. Post dinar - Relax Post dinar - Relax Post dinar - Relax

Preparació i tornada 
a l’escola.

15 a 18h 1a activitat de tarda 1a activitat de tarda 1a activitat de tarda 1a activitat de tarda

18 a 18’45h Berenar Berenar Berenar Berenar

18’45-20h 2a activitat de tarda 2a activitat de tarda 2a activitat de tarda 2a activitat de tarda

20 a 21h Sopar Sopar Sopar Sopar

21 a 22h Activitat Nocturna Activitat Nocturna Activitat Nocturna Activitat Nocturna

Colònies l’Univers Estiu 2020
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Colònies l’Univers Estiu 2020
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Un Univers de Lleure
            NATURA UNIVERSAL

INFANTIL Del 29 de juny al 03 de juliol

HORARI DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 01  DIJOUS 02 DIVENDRES 03

8 a 9’30h Despertador, higiene i 
esmorzar.

Despertador, higiene i 
esmorzar.

9’30 a 11h Sortida de l’escola. 1a activitat matí 1a activitat matí

11 a 12’30h Arribada a la casa. 2a activitat matí 2a activitat matí

12’30 a 
14’00h Dinar Dinar Dinar

14’00 a 15h Descripció Casal Post dinar - Relax

Preparació i tornada 
a l’escola.

15 a 18h 1a activitat de tarda 1a activitat de tarda

18 a 18’45h Berenar Berenar

18’45-20h 2a activitat de tarda 2a activitat de tarda

20 a 21h Sopar Sopar

21 a 22h Activitat Nocturna Activitat Nocturna



DIA A DIA DE LES COLÒNIES

HORARI INFANTIL i PRIMÀRIA (Totes les propostes adaptades als diferents grups/edats).

8 a 9’30h Ens llevem, higiene personal i a esmorzar.

9’30 a 11h Descripció del dia i primera activitat matinal.*

11 a 12’30h Segona activitat matinal.*

12’30 a 14’00h Dinar

14’00 a 15h Pots dinar - Estona de relax/baixa intensitat.

15 a 18h Primera activitat de la tarda.*

18 a 18’45h Berenar

18’45-20h Segona activitat de la tarda.*

20 a 21h Sopar

21 a 22h Activitat nocturna
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* Els torns, ràtios i horaris de piscina pendents de concretar i confirmar per part de les cases. Cada dia hi haurà 

activitats lúdiques (jocs), esportives i artístiques. 



CAL PORTAR

● Necesser.
● Lot.
● Roba per a tots els dies.
● Pijama.
● Roba d’esport.
● Equip de bany (banyador, tovallola, xancletes, ulleres, …).
● Crema solar.
● Medicaments (necessària recepta i protocol administració).
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Colònies l’Univers Estiu 2020



JUGART: Un Univers de Lleure Estiu 2020
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Dates Import total

del 29 de juny al 3 de juliol 205,95€

del 1 al 3 de juliol (P5) 123,57€

Documentació a portar per part de les famílies:

● Fotocòpia de la cartilla de vacunació o certificat mèdic oficial.
● Fotocòpia de la targeta sanitària.
● Fitxa salut*.
● Autorització sortides i atenció mèdica*.
● Certificat mèdic actualitzat: on s’especifiqui el tipus d’intolerància o al·lèrgia així com la dieta que s’ha de seguir. 
● Protocol d’actuació en cas de situació crítica.
● Autorització per recollida de menors 16 anys i/o sortida lliure*.

*Trobareu els documents descarregables a la web de l’escola.



Ajuts econòmics per a les Colònies 2020
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L’Ajut econòmic és un servei ofert per l’Ajuntament mitjançant el seu programa Vacances d’estiu 2020. El període d’inscripció és de dissabte 25 
d’abril a dimarts 19 de maig del 2020.

En primer lloc heu d’inscriure-us a l’activitat escollida, teniu les instruccions dins de l’apartat INSCRIPCIONS.  Cal emplenar tots els camps 
obligatoris. No s’haurà d’abonar cap import fins que la Comissió d’Ajuts us comuniqui l’atorgament de l’ajut (amb l’import corresponent) o la 
denegació del mateix. Un cop feta la sol·licitud rebreu un correu electrònic o un SMS on us comunicaran si la sol·licitud està correctament emplenada i 
si es procedeix a la seva tramitació. En cas d’esmenes o la necessitat d’aportar dades addicionals també rebreu la comunicació. El 28 de maig us 
notificaran el resultat provisional mitjançant les mateixes vies comunicatives però la llista definitiva no es publicarà fins el 19 de juny. En cas de 
denegació de l’ajut podreu presentar les al·legacions del 29 de maig al 12 de juny. 

Els cobraments (totals i/o parcials) no es duran a terme fins el 14 de juny del 2020.

Per accedir-hi cal complir uns requisits, aquí en teniu la informació:
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

Per demanar l’ajut cal omplir aquest formulari abans del 19 de maig:
https://ajutsbcncve2020.cat/main/index.php?lang=ca

El Codi de l’activitat és: 060498COL02

En tots els casos és imprescindible omplir i entregar la inscripció de l’entitat organitzadora, VIU, a viuprojectelleure@gmail.com . 
Trobareu el full d’inscripció en aquest enllaç:  http://www.afaunivers.cat/casal-i-colonies-destiu-2020/ El termini d’inscripcions acaba el 
14 de juny del 2020.

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
https://ajutsbcncve2020.cat/main/index.php?lang=ca
mailto:viuprojectelleure@gmail.com
http://www.afaunivers.cat/casal-i-colonies-destiu-2020/

