
 

 

Colònies d’estiu 
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Les colònies d’estiu 

La casa de colònies les Tallades és un centre de natura i aventura que està situada a 2 
 

Km de Vilanova de Sau (Osona) enmig del fabulós paisatge que ens regalen les Guilleries i 

el pantà de Sau. Disposa de 190 places distribuïdes en habitacions amb bany interior que 

van des de les 4 a les 22 places ubicades en 2 plantes. Tenim 6 sales d’activitats, 3 

menjadors, cuina pròpia, piscina, ludoteca, instal·lacions esportives i d’aventura 

(rocòdrom, tirolina, parc d’aventura, tir amb arc, camp de futbol reglamentari d’herba 

natural, i material relacionat amb el món de l’astronomia (telescopis i planetari bombolla). 

Trobareu la fitxa de la casa a www.lestallades.cat 

Les colònies de lleure són un espai lúdic que forma part de les vacances dels infants, 
 

entenent aquestes com un temps enriquidor i de descans. 
 

Alhora són un espai educatiu, en el qual els infants adquireixen actituds, valors, hàbits, i 

altres continguts, mentre es diverteixen. 

El/la monitor/a  té la formació com educador en el lleure: psicologia evolutiva, psicologia 

cognitiva, dinàmica de grups, tallers,... Per tant, els monitors formen part de l’equip, 

juntament amb el coordinador, el tècnic d’aventura i el responsable de la casa i així 

assegurar l’èxit de les Colònies d’Estiu. 

http://www.lestallades.cat/


 

 

 

Unes colònies on  es gaudirà de l’entorn 

natural a través d’activitats d’aventura (tir 

amb arc, tirolina, parc aventura). 

Treball en equip, cooperació, respecte, 

curiositat, concentració, responsabilitat... 

són molts els valors que es treballaran en 

aquestes colònies, mitjançant el joc, els 

esports i la convivència.  

 

Comencem l’aventura junts? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Objectius 

» Acceptar i estimar el propi cos i les seves possibilitats 

» Esforçar-se en la superació de dificultats 

» Participar activament en les activitats motrius col·lectives 

» Col·laborar en el manteniment del material i les instal·lacions 

» Ser partícips del centre d’interès i viure’l intensament 

» Aprendre a conviure en un espai diferent al quotidià  

» Tenir respecte pels companys i les seves opinions 

» Respectar i estimar el medi natural 

» Identificar l’esport com a objecte de plaer i recreació 

» Adquirir nous coneixements del món del circ 

» Conèixer l’entorn de Les Tallades  

  

 

 
 
 



 

 

Les activitats 
 

 

 

Aquestes són algunes de les activitats que es faran a les colònies d’estiu. Totes 

elles lligades al centre d’interès que acompanyarà als nens i nenes al llarg dels 8 

dies de colònies.  

 

 

ACTIVITATS DE DIA 

 Jocs de pistes 

 Manualitats  

 Activitats d’aventura: tir amb arc, parc d’aventura, caiacs i tirolina 

 Cursa d’orientació  

 Piscina 

 Confecció de la samarreta de les colònies  

 Gimcana esportiva  

 Jocs d’equilibri  

 Jocs aquàtics  

 Taller de supervivència a la muntanya  

 

 

ACTIVITATS DE NIT 

 Jocs de nit 

 Danses i cançons 

 Concurs 

 Nit de discoteca  

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

  

Horari tipus 

 

8h:    Llevar-se  

9h:    Esmorzar 

9.30-10h:   Serveis 

10-12.30h:   Activitat matí 

12.30-13.30h:  Piscina 

13.30-14:00h:  Parar taula 

14:00-15:00h:  Dinar 

15:00-15:30h: Temps lliure 

15:30-17:00h:  Activitat de tarda 

17.00-17:30h:  Berenar 

17:30-19:00h:  Continuació activitat 

19-20h:    Piscina/Dutxes 

20-20:30h:   Temps lliure i parar taula 

20.30-21:30h:  Sopar 

21:30-22h:   Preparació joc de nit 

22-23h:   Activitat de nit 

23h:   Dormir 

 

 

 

 



 

 

Metodologia de treball 

 





 
 
 
 
 
 

La qualitat dels serveis pedagògics d’EDUCA LLEURE es basen en: 

 

Control de mesures per prevenció contra el Covid-19 

• L’existència d’un equip de monitors especialitzats i estable 

• El manteniment d’una relació de 10 alumnes/monitor assegura que 

tothom pugui ésser ben atès 

• La convivència de l’equip pedagògic amb els nens i nenes durant  

l’estada, compartint els àpats, els jocs de nit, etc., de forma que s’estableixi 

una relació que millora els resultats de les tasques pedagògiques 

• La preparació d’activitats i materials pedagògics específics per a cada 

nivell. 

• Diàriament es fa un balanç avaluant els aspectes que han funcionat 

satisfactòriament i els susceptibles de millora 

• En cas d’inclemències meteorològiques us oferim tallers alternatius 

d’interior ja previstos per aquests casos 

• Acompanyament  i cura dels participants  les 24 hores del dia 

 


