
MEMÒRIA DE LES COLÒNIES D'ESTIU 2018

PER ALS NENS I NENES DE 3r I 4t 

Les colònies d'estiu per a l'alumnat de 3r i 4t es van realitzar  del dilluns 25 de juny al 

diumenge 1 de juliol de 2018 a Can Montcau, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental) i van anar-hi 

59 infants (28 de 3r i 31 de 4t; 34 nenes i 25 nens)  i 8 monitors (5 noies i 3 nois). 

L'organització de les colònies es va fer de la mateixa manera que els anys anteriors, ja que 

les valoracions són sempre molt positives per part de la comissió de l'AMPA, de l'equip de monitors 

i de les famílies. Amb els propietaris de la casa continua havent-hi molt bona relació. Es van tenir 

en compte els aspectes comentats a l'enquesta que s'havia passat a les famílies un cop finalitzada 

l'activitat l'estiu anterior. En el procés d'organització ens coordinem amb la Comissió de Colònies de 

5è i 6è per tal d'unificar criteris sobre diferents aspectes (calendari d'inscripcions, informacions, …).

L'equip de monitors va ser el mateix que els estius passats i vam incorporar una monitora 

nova  que  treballa  al  menjador  de  l'escola.  Com sempre,  hi  participen  més  monitors  dels  que 

estableix la normativa per reduir la ràtio i procurar una millor atenció als infants.  L'equip ha estat  

format  per:  Directora: Maria  Cambra,  i  monitors/es: Blanca  Vendrell,  David Rodríguez,  Àlex 

Miró,  Clara  Vila  d'Abadal,  Helena  Galí,  Marc  Hosta  i  Sofia  Genta  .  Per  formar  l'equip  ens 

coordinem amb l'Oriol Ymbert i la comissió de Casal.

El  preu va ser de 350 € per nen/a (preu que inclou el transport en autocar, l'estada amb 

pensió completa,  la gestió del monitoratge,  les assegurances i  el  material  divers).  El tancament 

econòmic de l'activitat ha estat ajustat amb el pressupost. 

Les activitats van ser dissenyades per l'equip de monitors. Es va explicar la dinàmica de les 

colònies a les famílies interessades en diverses comunicacions escrites i una reunió informativa el 

mes d'abril (abans del període d'inscripcions). Com cada any, també es va establir una tarda el mes 

de juny en què els monitors van atendre totes les famílies que tenien dubtes o que volien comentar 

situacions  particulars  dels  seus  fills  o  filles.  La  comissió  gestiona  les  inscripcions,  i  ha  donat 

resposta també a totes les famílies que se'ns han dirigit mitjançant el correu electrònic. 



El centre d'interès consistia en resoldre un cas d'un robatori, com si fos un “Cluedo”. Els 

infants  eren  detectius  que  ajudaven  un  periodista  a  investigar  sobre  les  diferents  persones 

sospitoses.  La valoració per  part  de l'equip de monitors  és molt  positiva,  i  els  infants  s'hi  van 

engrescar i implicar fàcilment. Es van realitzar:

– Jocs dirigits

– Jocs de pistes i gimcanes

– Tallers i manualitats

– Activitats a la granja

– Excursió de dia sencer

– Campionats esportius

– Jocs de nit i vetllades

– ...

Les colònies es van desenvolupar amb normalitat i seguint el programa establert. No hi va 

haver cap incidència mèdica destacable. Durant les colònies vam enviar tres breus comunicacions 

i alguna foto a les famílies per mantenir-les informades. Com cada any, està previst que l'equip de 

monitors proporcioni a les famílies un recull de fotografies que van fer durant l'estada a finals del 

primer trimestre. 

En tornar, es va passar l'enquesta de satisfacció a les famílies per tal de valorar diferents 

aspectes: 

– Satisfacció general

– Les instal.lacions

– El menjar

– L'equip de monitors

– Les activitats

– La informació rebuda

– La durada

Van respondre el qüestionari  26 famílies. La valoració global va ser molt positiva en tots 

els aspectes, i en molts comentaris s'ha agraït especialment la tasca de l'equip de monitors. Els nens 

i  nenes  s'ho  van passar  molt  bé  i  es  van  trobar  molt  a  gust  durant  les  colònies.  Hem recollit 

novament alguna observació per tenir en compte de cara al proper estiu. 



La  valoració per part de l'equip de monitors també és  molt positiva,  i  novament els 

propietaris  de la  casa van quedar  molt  contents del  funcionament  de l'activitat,  de manera que 

mantindrem l'estada  a  Can Montcau  per  a  les  properes  colònies,  amb noves  activitats  i  noves 

propostes ben engrescadores! Les dates es fixen sempre en funció de la disponibilitat de la casa i 

per al proper estiu, donat que Sant Joan cau en dilluns, està previst que les colònies tindran un dia  

menys de durada i seran de dimarts 25 de juny a diumenge 30 de juny.
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