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La Casa
Endinsat dins de la zona astronòmica de l’Anoia, envoltat, a la distància, de grans molins d’energia
eòlica i immersos en la naturalesa , es troba la casa de colònies El Molí de la Roda. Una casa
senyorial, que data del segle XVII-XVIII, situat a Veciana (anoia) i declarada bé cultural d’interès
nacional, constituït per un casal amb torre on hi havia un molí el qual va ser destruït al 1981.
El Molí de la Roda el formen dos cases, El Molí Vell, el qual l’estructura és la de l’antic casal i torre,
i separat per un gran jardí de gespa trobem el Molí nou, de construcció més actual.
Les dues cases estan completes. Tenen habitacions amb lliteres, lavabos i dutxes, cuina i menjador. Poden haver-hi diferents grups i estar totalment servits cadascú a la seva casa. A part de tots
els serveis, contem amb sales i aules polivalents on fer activitats d’interior.
A part de les dues cases, el Molí de la Roda conta amb una zona d’acampada de més de 5000 m2
en la qual podrem passar alguna nit a la llum de la lluna i sota els estels.
En els espais exteriors, trobem grans esplanades de gespa per a dur a terme activitats, un petit
camp de futbol, una piscina i la immensitat del bosc. El Molí de la Roda es troba a la carretera
BV-1001, Km 5.9, 08289 Veciana, Barcelona.
- Des de Barcelona 1 h 27 m (93.7 Km).
- Des de Girona 1 h 47 m (156Km).
- Des de Lleida 1 h 5 m (88Km).
- Des de Tarragona 1 h 22 m (92.4 Km).

MOLÍ NOU

MOLÍ VELL

ZONA ACAMPADA

75 places en dos habitacions
amb lliteres.

75 places en 4 habitacions
amb lliteres.

Superfície de 5250m2.

Menjador per 120 places
i cuina equipada.

Menjador – 90 places +
cuina equipada.

Aigua de xarxa.

Dues sales/tallers.

4 sales d’estar.

Llum al terreny.

Sala polivalent arcs de pedra.

Habitacions adaptades.

Magatzem/cuina al terreny.
4 lavabos.
4 dutxes aigua calenta.
Te adaptada zona de riu

Eco-Natura al Molí!
Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

Us donem la benvinguda a les colònies d’Eco-Natura al Molí!, on
durant 7 intensos dies els infants no deixaran d’aprendre, jugar,
créixer i conèixer.
Combinant tot tipus d’activitats, de tallers, de jocs, ensenyarem i
explicarem el gran problema del nostre planeta: La Contaminació.
Treballarem com ho podem fer per reduir tot allò que generem, utilitzarem allò que normalment llencem per crear nous objectes, i sobretot ens divertirem aprenent com podem ajudar a salvar el planeta!
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Vine i ajuda’ns a fer un millor planeta per a tots!
Vine a gaudir de les activitats d’Eco-Natura al Molí!

Activitats
Benvinguda a la Casa
El dia d’arribada ens reunirem tots a l’esplanada central entre cases i
us donarem una càlida benvinguda. Us presentarem la casa, els monitors i quins seran els grups. També se us presentaran les activitats i
cada monitor explicarà l’horari de cada grup concret. Se us ensenyaran els espais, la casa i a on estaran cada grup.

Taller Estampació Natural
Tots els colors es poden treure de la naturalesa, i combinant uns amb
altres podem tindre tota la gama de colors. Farem una explicació de la
història dels colors i de com s’aconseguien, i amb els nens i nenes ens
mourem pels voltants de la casa tot buscant allò que pugui ser un tint
natural, per tal de després poder fer el taller d’estampació de samarretes. (els nens/es hauran de portar una samarreta blanca).

Descobrim el Bosc
Anirem a fer una petita ruta pel bosc, tot explicant la importància
de tots els elements d’aquest mateix. L’activitat tindrà caire esportiu i educatiu a la vegada. Les rutes estaran adaptades a les edats

És molt important el paper del reciclatge en les nostres vides. És
per això que farem una pasta de paper reciclat, després farem un
full de paper el qual decorarem.

Creem cases pels Animals
Per una vida sostenible a la naturalesa, és imprescindible que existeixi i es mantingui la vida animal. És per
això que, amb elements reciclats que puguem crear
nosaltres i amb elements que ens puguem trobar pel
terra del bosc, crearem cases pels animals i pels insectes per tal d’afavorir aquesta sostenibilitat.
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Reciclem: Fem Paper!

Eco-Natura al Molí!

dels grups.

Activitats
Aprenem a l’Hort!
Al Molí de la Roda disposem d’un gran hort on anirem a gaudir i a
aprendre de l’hort, com es treballa, que s’utilitza per poder gestionar
un hort i si tenim sort....també farem collita!

Juguem amb Fang
Des del principi de la humanitat, el fang ha sigut un element molt
important per tal de crear elements bàsics de la vida quotidiana. És
per això que crearem amb fang el que ens puguem imaginar, després
d’explicar la història de la seva utilització.

Sacs Aromàtics
És molt important el saber aproﬁtar els elements que la naturalesa
ens brinda, és per això que crearem sacs aromàtics per poder
perfumar a casa. Anirem primer a buscar herbes aromàtiques per
després poder fer el taller.
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Busquem els Animals del Bosc
Anirem a passejar pels boscos dels voltants, tot buscant indicis
dels possibles animals que ens puguem creuar i escoltants els
ocells i seguint rastres dels terrestres per veure si els trobem.

La importància de la Pluja
L’aigua en la naturalesa és de vital importància ja que gràcies a ella
permet l’existència d’un gran nombre d’éssers vius, tant animals
com vegetals. És per això que explicarem el cicle de la pluja amb una
activitat pràctica i crearem un pal de pluja per relaxar-nos quan ho
necessitem.

Activitats
Els Problemes de la Contaminació
Xerrada sobre la contaminació, els efectes adversos que genera al
nostre planeta, ensenyarem exemples actuals de com ens està
afectant i explicarem el canvi climàtic i els seus efectes. Acabarem la
xerrada amb un joc per tal d’acabar de conscienciar als nois i noies.

Taller: Aprofitem el Vent!
El Molí de la Roda es troba al ben mig d’un parc eòlic, el qual aproﬁta
el vent per crear energia. El vent és un element important en les
nostres vides, des de moure vaixells, a fer moure molins per moldre el
blat, ﬁns a l’actualitat que l’utilitzem per crear energia renovable. És
per això que crearem, mitjançant elements reciclats, un molí el qual
pugui girar amb el vent, després d’una explicació dels múltiples usos
que es pot fer.

Fem Bivac!
Tenint l’espai perfecte per poder fer-ho, dormirem sota els estels i la
lluna, tot explicant històries d’aquestes mateixes i ﬁnalment dormint a

No tot és Aventura al Molí! També tenim temps per passar-ho bé i
anar a la discoteca del Molí a moure l’esquelet!

Gimcana:
La importància del Reciclatge
En la nostra actualitat és de vital importància el generar
pocs residus, i aquests que es generin que siguin ben
reciclats per afavorir que el nostre planeta sigui més
sostenible. Així que crearem una gimcana on els nens
es conscienciaran del que hem de fer per afavorir-ho,
els hi mostrarem situacions actuals que hem de revertir,
etc. tot per tal de que siguin conscients de que la nostra
actuació és molt important per ajudar al planeta.
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Discoteca

Eco-Natura al Molí!

l’aire lliure.

Activitats
Aigua cada dia!
Ja sigui a la piscina, o fent jocs d’aigua, ruixades, etc, els nens i nenes
podran gaudir i jugar amb l’aigua, ja que estant a l’estiu, han d’estar
ben refrescats després de fer tant d’esport!

Aprenem dels Estels
Aproﬁtant que estem a la zona astronòmica de l’Anoia, aproﬁtarem per
veure estels, constel·lacions, explicar mètodes d’orientació mitjançant
les estrelles, etc. Aixecarem una mica més el cap del que ho fem
normalment per veure la immensitat que tenim al cel.

Jocs de Nit
Cada nit, els monitors/es us faran jugar i divertir-vos abans d’anar
a dormir. Amb un gran ventall de jocs, els nens i nenes cada dia
tindran experiències diferents i divertides! Tots els jocs estaran
adaptats al grup d’edat dels nens/es i de l’estat d’ànim/cansament
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que aquests presentin.

Barbacoa Final
Aproﬁtant que els familiars han vingut a veure l’espectacle i a
recollir els nens i nenes, farem una barbacoa tots junts per celebrar
el ﬁ del Casal d’Estiu i fer un ﬁ de festa espectacular! Cal conﬁrmació al fer la inscripció dels adults que vindran a la barbacoa ﬁnal.

Horari
DIA

1

MATÍ
Benvinguda al Molí!

Coneixement de la zona i
presentació de les activitats
A dinar!

TARDA

Taller:
Estampació Natural.

DIA

2

MATÍ

DIA

3

MATÍ

DIA

4

MATÍ

DIA

5

MATÍ

DIA

DIA

6

7

MATÍ

MATÍ

Bon dia!

Bon dia!

Bon dia!

Bon dia!

Bon dia!

Bon dia!

Descobrim el bosc!

Aprenem de l’Hort

Taller: La importància de
l’aigua

Sacs aromàtics

Busquem els animals
del bosc.

Gimcana: La importància
del Reciclatge.

Piscina!

Ruixada!

Piscina!

Ruixada!

Piscina!

Joc lliure!

A dinar!

A dinar!

A dinar!

A dinar!

A dinar!

Barbacoa Final!

TARDA

Juguem amb fang

TARDA

Reciclem: Fem Paper

TARDA

Els problemes de la
contaminació

TARDA

Creem cases pels animals

TARDA

TARDA

Taller: Aproﬁtem el vent.

NIT

NIT

NIT

NIT

NIT

NIT

A sopar!

A sopar!

A sopar!

A sopar!

A sopar!

A sopar!

Joc de nit

Joc de nit

Aprenem dels Estels!

Joc de nit

Joc de nit

Discoteca!

A dormir: Fem Bivac!

A dormir!

A dormir: Fem Bivac!

A dormir!

A dormir!

A dormir!

Ens acomiadem de la casa
i dels monitors!

Eco-Natura al Molí!
Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

Serveis
Monitoratge 24h, que faran que els nens estiguin entretinguts i
els dinamitzaran i guiaran durant les activitats. Hi haurà 1 monitor cada 10 nens.
Pensió completa durant el transcurs de les colònies. La pensió
comporta esmorzar, esmorzar mig matí, dinar, berenar i sopar. El
dia de la Discoteca tindran pica-pica, refrescos sense cafeïna i
sucs.
Activitats programades amb el seu material. Exceptuant aquelles activitats especials, que es puntualitzarà el material a portar
pels nens/es.
A una estona concreta, cada 2 dies, podran trucar a casa per
parlar. (ells són els responsables dels mòbils).
Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
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Barbacoa ﬁnal pels nens i nenes inscrits a les colònies i pels
familiars d’aquests que conﬁrmin l’assistència.

Horari Diari
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HORARI

ACTIVITAT

08:15 h

Bon dia!

09:00 h

A esmorzar!

09:45 h

A rentar-se les dents.

10:00 h

Activitat del matí

13:00 h

Piscina/temps lliure

13:30 h

Dinar.

14:30 h

Descans tutelat.

15:30 h

Activitat de tarda.

17:00 h

Berenar.

17:30 h

Continuació activitat tarda.

19:00 h

Piscina/joc dirigit.

19:45 h

Neteja personal i trucades.

20:30 h

Sopar.

22:00 h

Activitat nocturna.

23:30 h

Tothom al llit. Bona nit!!

Horari que pot patir modiﬁcacions segons l’edat dels nens/es.

Que cal dur?
Banyador

Motxilla

Tovallola piscina i dutxa

Necesser

Roba esportiva i còmode

Roba de recanvi

Calçat esportiu

Calçat de recanvi

Cantimplora

Gorra

Crema solar

Sac de dormir

Jersei / dessuadora

Llanterna

Samarreta blanca.

Roba d’abric

* Recordar agafar roba i de recanvi per la totalitat de dies.
* En el necesser ha d’estar complert per tal de fer una bona higiene.
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Roba interior

Eco-Natura al Molí!

Màrfega

Pijama

Organització
• El responsable dels monitors/coordinador/a serà qui solucionarà qualsevol dubte
en quant a les activitats, els horaris, etc.

• Tot l’equip de monitors són titulats.

• Monitors amb grups reduïts de nens/es en les activitats necessàries, si no entre tots
portaran a terme les activitats.

• Els monitors estaran amb els nens durant tot el dia.

• En els àpats (dinar i sopar), la meitat dels monitors es faran càrrec dels nens, l’altre
podrà descansar.

• Les activitats han estat pensades, dissenyades i elaborades per les edats que estem
treballant.

• Si fos el cas que la meteorologia no acompanyés durant l’estada, les activitats
que no es poguessin fer es canviarien per diferents tallers que es desenvoluparien
a l’interior.

• La piscina queda vigilada durant el seu ús pels monitors, no es pot utilitzar sense cap
monitor que estigui vigilant. Si algú va a la piscina sense permís o sense cap
vigilància, estudiarem la penalització d’aquell nen/a, sempre en comunicació del
coordinador/a amb el departament de lleure.

Normativa de la Casa
• Totes les persones, alumnes i monitoratge, hauran de ser responsables per tal
de fer un bon ús dels espais i deixar-los en bon estat.
• Hem de tindre una setmana abans totes les inscripcions amb tota la
informació degudament omplerta.
• És important que les famílies informin de tots tipus d’al·lèrgia que puguin
tindre els nens/es, ja siguin alimentàries o no, i també informar si algun nen
porta qualsevol tipus de medicament, ja sigui medicament comú o
medicament antihistamínic.
• La piscina es farà servir dintre dels horaris establerts i anunciats
anteriorment, i l’encarregat de vigilar i vetllar pels nens/es mentre estan
allà són els monitors. Si no hi ha un monitor, no poden entrar a la piscina.
• S’han de respectar els horaris d’activitats, sinó no es podrà dur a terme totes
les activitats amb normalitat.
• Cal deixar les habitacions buides i recollides abans de baixar a esmorzar.
Deixarem les motxilles ordenades on ens indiquin i les agafarem quan ens
vinguin a buscar.
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• Tal i com hem indicat abans, els monitors portaran els àpats diaris. Els
monitors estaran fent el servei la meitat, i l’altre estarà menjant i descansant.
• En cas de possible urgència, es trucarà al 112 i el/la coordinador/a de la casa
de colònies serà qui acompanyarà al nen/a a l’hospital. Un altre monitor/a
passarà a desenvolupar les tasques de coordinació.

Normativa Prevenció
i Seguretat envers al
COVID-19
Us adjuntem el protocol de COVID-19 del
Molí de la Roda pels Casals d’Estiu.

Colònies

d’Estiu

L'estiu que esperàvem!
Eco-Natura al Molí!

Junts serem els creadors
d'un estiu màgic, divertit i ple
de moltes aventures!

La teva Empresa de Serveis

www.revisa.cat
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La Casa
Endinsat dins de la zona astronòmica de l’Anoia, envoltat, a la distància, de grans molins d’energia
eòlica i immersos en la naturalesa , es troba la casa de colònies El Molí de la Roda. Una casa
senyorial, que data del segle XVII-XVIII, situat a Veciana (anoia) i declarada bé cultural d’interès
nacional, constituït per un casal amb torre on hi havia un molí el qual va ser destruït al 1981.
El Molí de la Roda el formen dos cases, El Molí Vell, el qual l’estructura és la de l’antic casal i torre,
i separat per un gran jardí de gespa trobem el Molí nou, de construcció més actual.
Les dues cases estan completes. Tenen habitacions amb lliteres, lavabos i dutxes, cuina i menjador. Poden haver-hi diferents grups i estar totalment servits cadascú a la seva casa. A part de tots
els serveis, contem amb sales i aules polivalents on fer activitats d’interior.
A part de les dues cases, el Molí de la Roda conta amb una zona d’acampada de més de 5000 m2
en la qual podrem passar alguna nit a la llum de la lluna i sota els estels.
En els espais exteriors, trobem grans esplanades de gespa per a dur a terme activitats, un petit
camp de futbol, una piscina i la immensitat del bosc. El Molí de la Roda es troba a la carretera
BV-1001, Km 5.9, 08289 Veciana, Barcelona.
- Des de Barcelona 1 h 27 m (93.7 Km).
- Des de Girona 1 h 47 m (156Km).
- Des de Lleida 1 h 5 m (88Km).
- Des de Tarragona 1 h 22 m (92.4 Km).

MOLÍ NOU

MOLÍ VELL

ZONA ACAMPADA

75 places en dos habitacions
amb lliteres.

75 places en 4 habitacions
amb lliteres.

Superfície de 5250m2.

Menjador per 120 places
i cuina equipada.

Menjador – 90 places +
cuina equipada.

Aigua de xarxa.

Dues sales/tallers.

4 sales d’estar.

Llum al terreny.

Sala polivalent arcs de pedra.

Habitacions adaptades.

Magatzem/cuina al terreny.
4 lavabos.
4 dutxes aigua calenta.
Te adaptada zona de riu

El Molí Medieval
Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

Us donem la benvinguda a les colònies del Molí Medieval!, on durant
7 intensos dies els infants no deixaran d’aprendre, jugar, créixer i
conèixer...
Combinant tot tipus d’activitats, de tallers, de jocs, ensenyarem,
explicarem i viurem tal i com ho feien a l’edat Medieval.
Veurem els hàbits i costums més habituals en aquella època, treballarem en els oﬁcis de que predominaven i intentarem convertir-nos
en cavallers de la Cort del Molí de Roda, aquells que sempre protegiran aquestes terres.
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El Molí Medieval

Ets un valerós cavaller? Vols conèixer de primera mà com es vivia en
l’època medieval? Doncs vine a descobrir-ho amb nosaltres!
Vine a gaudir de les activitats del Molí Medieval!

Activitats
Benvinguda a la Casa
El dia d’arribada ens reunirem tots a l’esplanada central entre cases i
us donarem una càlida benvinguda. Us presentarem la casa, els monitors i quins seran els grups. També se us presentaran les activitats i
cada monitor explicarà l’horari de cada grup concret. Se us ensenyaran els espais, la casa i a on estaran cada grup.

Taller Estampació
Antigament els habitants dels pobles havien de crear les seves
pròpies peces de roba i, utilitzant tints naturals que els hi oferia la
naturalesa, ho podien tintar per tindre diferents colors. I això és el
que nosaltres farem!

Jocs Medievals
Ens divertirem i passarem l’estona jugant a un seguit de jocs
medievals:

• Enderrocar murs: amb pilotes de tenis haurem de fer
punteria i enderrocar els murs del castell (llaunes/pots).

• Enganxar el foc al Drac!: amb els ulls tapats, haurem de
fer front al temorós drac i enganxar el seu foc a la seva boca.

• Lluita amb “Llances”: farem una pista d’equilibris i

• Punteria amb ferradura: amb ferradures (de plàstic)
farem punteria a uns pals col·locats
a una distància.

Tir amb Arc
Tots els valerosos cavallers han de saber utilitzar
l’arc, per tal de poder caçar, defendre’s, etc. Mirarem
quin és el cavaller amb més destresa utilitzant l’arc!
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en caure.

El Molí Medieval

amb xurros de piscina farem duels per veure qui és l’últim

Activitats
Taller: Fem Escuts!
Un bon cavaller ha de tindre un bon escut amb un bon disseny, per
intimidar des d’un principi als seus adversaris, i sobretot, per protegir-se adequadament en les batalles. Deixarem volar la nostra imaginació i crearem els nostres escuts!

Fem Pets de Monja
Que més tradicional i medieval que cuinar les galetes conegudes
com a “Pets de Monja”!.

Descobrim el Bosc
En l’època medieval totes les fortaleses estaven rodejades de bosc,
i havien de conviure tant amb aquest com amb els animals del seu
entorn. Aproﬁtarem els boscos del voltant per anar a descobrir tot
el que ens amaga i ens pot ensenyar.

Taller: Fem Vitralls!
En l’època medieval, eren molt important les catedrals i esglésies, i
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El Molí Medieval

dintre d’aquestes els seus vitralls. Crearem lliurement cadascú el
seu vitrall per posar color a la nostra llum!

Taller: Malabars!
Durant aquesta estada farem de camperols, de cavallers, però també
practicarem l’art de distreure i fer riure a la gent: Els Bufons! I
concretament practicarem una de les grans habilitats d’aquests,
com és els malabars i els equilibris.

Activitats
Agricultors a l’Hort!
A l’època medieval, la major part dels aliments que s’obtenien era del
que podien recollir de l’hort. Ens convertirem en agricultors per viure
per uns moments tal i com ho feien, i treballarem i aprendrem de l’hort.

Treballem el Fang
El fang en l’edat medieval era molt important per tal de crear utensilis
que s’utilitzaven dia a dia. Intentarem recrear, al gust de cadascú,
alguns d’aquests estris amb fang.

Gimcana: Som Cavallers!
Participarem en una gimcana on haurem de demostrar es nostres habilitats com a cavallers, com a agricultors, etc, per veure si seriem capaços

Tenint l’espai perfecte per poder fer-ho, dormirem sota els estels
i la lluna, tot explicant històries d’aquestes mateixes i ﬁnalment
dormint a l’aire lliure.

Discoteca

Els cavallers no tot eren entrenaments i lluites, també
s’ho tenien que passar bé! Aproﬁtarem i anirem un dia a
ballar, amb cançons de l’època....però també actuals!
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Fem Bivac!

El Molí Medieval

de poder viure en una època tan complicada com és l’Edat Medieval.

Activitats
Aigua cada dia!
Ja sigui a la piscina, o fent jocs d’aigua, ruixades, etc, els nens i nenes
podran gaudir i jugar amb l’aigua, ja que estant a l’estiu, han d’estar
ben refrescats després de fer tant d’esport!

Aprenem dels Estels
Al’època Medieval no tenien cap sistema per orientar-se ni dirigir-se
cap als seus objectius, és per això que ho feien mitjançant els estels.
Aprendrem d’ells tot el que les persones els utilitzaven en l’època.

Jocs de Nit
Cada nit, els monitors/es us faran jugar i divertir-vos abans d’anar
a dormir. Amb un gran ventall de jocs, els nens i nenes cada dia
tindran experiències diferents i divertides! Tots els jocs estaran
adaptats al grup d’edat dels nens/es i de l’estat d’ànim/cansament
que aquests presentin.

Demostració Cavallers

Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

El Molí Medieval

Farem una petita demostració als pares de totes les habilitats que
hem aprés en aquesta estada: Tir amb arc, punteria, posar el foc al
drac, etc.

Barbacoa final
Aproﬁtant que els familiars han vingut a veure l’espectacle i a
recollir els nens i nenes, farem una barbacoa tots junts per celebrar
el ﬁ del Casal d’Estiu i fer un ﬁ de festa espectacular! Cal conﬁrmació al fer la inscripció dels adults que vindran a la barbacoa.

Horari
DIA

1

MATÍ
Benvinguda al Molí!

Coneixement de la zona i
presentació de les activitats
A dinar!

TARDA

Taller: Estampació

DIA

2

MATÍ

DIA

3

MATÍ

DIA

4

MATÍ

DIA

5

MATÍ

DIA

6

MATÍ

DIA

7

MATÍ

Bon dia!

Bon dia!

Bon dia!

Bon dia!

Bon dia!

Bon dia!

Descobrim el bosc!

Tir amb Arc

Agricultors a l’Hort

Jocs Medievals

Gimcana: Som Cavallers

Espectacle als pares:
Demostració Cavallers

Piscina!

Ruixada!

Piscina!

Ruixada!

Piscina!

Joc lliure!

A dinar!

A dinar!

A dinar!

A dinar!

A dinar!

Barbacoa Final!

TARDA

Taller: Malabars

TARDA

Treballem el fang

TARDA

Fem “Pets de Monja”

TARDA

Fem Vitralls

TARDA

Taller: Fem escuts

NIT

NIT

NIT

NIT

NIT

NIT

A sopar!

A sopar!

A sopar!

A sopar!

A sopar!

A sopar!

Joc de nit

Joc de nit

Aprenem dels Estels!

Joc de nit

Joc de nit

Discoteca!

A dormir: Fem Bivac!

A dormir!

A dormir: Fem Bivac!

A dormir!

A dormir!

A dormir!

TARDA

Ens acomiadem de la casa
i dels monitors!

El Molí Medieval
Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

Serveis
Monitoratge 24h, que faran que els nens estiguin entretinguts i
els dinamitzaran i guiaran durant les activitats. Hi haurà 1 monitor cada 10 nens.
Pensió completa durant el transcurs de les colònies. La pensió
comporta esmorzar, esmorzar mig matí, dinar, berenar i sopar. El
dia de la Discoteca tindran pica-pica, refrescos sense cafeïna i
sucs.
Activitats programades amb el seu material. Exceptuant aquelles activitats especials, que es puntualitzarà el material a portar
pels nens/es.
A una estona concreta, cada 2 dies, podran trucar a casa per
parlar. (ells són els responsables dels mòbils).
Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

El Molí Medieval

Barbacoa ﬁnal pels nens i nenes inscrits a les colònies i pels
familiars d’aquests que conﬁrmin l’assistència.

Horari Diari

Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

El Molí Medieval

HORARI

ACTIVITAT

08:15 h

Bon dia!

09:00 h

A esmorzar!

09:45 h

A rentar-se les dents.

10:00 h

Activitat del matí

13:00 h

Piscina/temps lliure

13:30 h

Dinar.

14:30 h

Descans tutelat.

15:30 h

Activitat de tarda.

17:00 h

Berenar.

17:30 h

Continuació activitat tarda.

19:00 h

Piscina/joc dirigit.

19:45 h

Neteja personal i trucades.

20:30 h

Sopar.

22:00 h

Activitat nocturna.

23:30 h

Tothom al llit. Bona nit!!

Horari que pot patir modiﬁcacions segons l’edat dels nens/es.

Que cal dur?
Banyador

Motxilla

Tovallola piscina i dutxa

Necesser

Roba esportiva i còmode

Roba de recanvi

Calçat esportiu

Calçat de recanvi

Cantimplora

Gorra

Crema solar

Sac de dormir

Jersei / dessuadora

Llanterna

Samarreta blanca.

Roba d’abric

* Recordar agafar roba i de recanvi per la totalitat de dies.
* En el necesser ha d’estar complert per tal de fer una bona higiene.

Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

Roba interior

El Molí Medieval

Màrfega

Pijama

Organització
• El responsable dels monitors/coordinador/a serà qui solucionarà qualsevol dubte
en quant a les activitats, els horaris, etc.

• Tot l’equip de monitors són titulats.

• Monitors amb grups reduïts de nens/es en les activitats necessàries, si no entre tots
portaran a terme les activitats.

• Els monitors estaran amb els nens durant tot el dia.

• En els àpats (dinar i sopar), la meitat dels monitors es faran càrrec dels nens, l’altre
podrà descansar.

• Les activitats han estat pensades, dissenyades i elaborades per les edats que estem
treballant.

• Si fos el cas que la meteorologia no acompanyés durant l’estada, les activitats
que no es poguessin fer es canviarien per diferents tallers que es desenvoluparien
a l’interior.

• La piscina queda vigilada durant el seu ús pels monitors, no es pot utilitzar sense cap
monitor que estigui vigilant. Si algú va a la piscina sense permís o sense cap
vigilància, estudiarem la penalització d’aquell nen/a, sempre en comunicació del
coordinador/a amb el departament de lleure.

Normativa de la Casa
• Totes les persones, alumnes i monitoratge, hauran de ser responsables per tal
de fer un bon ús dels espais i deixar-los en bon estat.
• Hem de tindre una setmana abans totes les inscripcions amb tota la
informació degudament omplerta.
• És important que les famílies informin de tots tipus d’al·lèrgia que puguin
tindre els nens/es, ja siguin alimentàries o no, i també informar si algun nen
porta qualsevol tipus de medicament, ja sigui medicament comú o
medicament antihistamínic.
• La piscina es farà servir dintre dels horaris establerts i anunciats
anteriorment, i l’encarregat de vigilar i vetllar pels nens/es mentre estan
allà són els monitors. Si no hi ha un monitor, no poden entrar a la piscina.
• S’han de respectar els horaris d’activitats, sinó no es podrà dur a terme totes
les activitats amb normalitat.
• Cal deixar les habitacions buides i recollides abans de baixar a esmorzar.
Deixarem les motxilles ordenades on ens indiquin i les agafarem quan ens
vinguin a buscar.

Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

El Molí Medieval

• Tal i com hem indicat abans, els monitors portaran els àpats diaris. Els
monitors estaran fent el servei la meitat, i l’altre estarà menjant i descansant.
• En cas de possible urgència, es trucarà al 112 i el/la coordinador/a de la casa
de colònies serà qui acompanyarà al nen/a a l’hospital. Un altre monitor/a
passarà a desenvolupar les tasques de coordinació.

Normativa Prevenció
i Seguretat envers al
COVID-19
Us adjuntem el protocol de COVID-19 del
Molí de la Roda pels Casals d’Estiu.

Colònies

d’Estiu

L'estiu que esperàvem!
El Molí Medieval

Junts serem els creadors
d'un estiu màgic, divertit i ple
de moltes aventures!

La teva Empresa de Serveis

www.revisa.cat

REVISASERVEIS

Colònies

d’Estiu

L'estiu que esperàvem!
Campus de Ràdio!

Gaudeix d'aventures reals
i viu noves experiències!

La teva Empresa de Serveis

www.
revisa.
cat

La Casa
Endinsat dins de la zona astronòmica de l’Anoia, envoltat, a la distància, de grans molins d’energia
eòlica i immersos en la naturalesa , es troba la casa de colònies El Molí de la Roda. Una casa
senyorial, que data del segle XVII-XVIII, situat a Veciana (anoia) i declarada bé cultural d’interès
nacional, constituït per un casal amb torre on hi havia un molí el qual va ser destruït al 1981.
El Molí de la Roda el formen dos cases, El Molí Vell, el qual l’estructura és la de l’antic casal i torre,
i separat per un gran jardí de gespa trobem el Molí nou, de construcció més actual.
Les dues cases estan completes. Tenen habitacions amb lliteres, lavabos i dutxes, cuina i menjador. Poden haver-hi diferents grups i estar totalment servits cadascú a la seva casa. A part de tots
els serveis, contem amb sales i aules polivalents on fer activitats d’interior.
A part de les dues cases, el Molí de la Roda conta amb una zona d’acampada de més de 5000 m2
en la qual podrem passar alguna nit a la llum de la lluna i sota els estels.
En els espais exteriors, trobem grans esplanades de gespa per a dur a terme activitats, un petit
camp de futbol, una piscina i la immensitat del bosc. El Molí de la Roda es troba a la carretera
BV-1001, Km 5.9, 08289 Veciana, Barcelona.
- Des de Barcelona 1 h 27 m (93.7 Km).
- Des de Girona 1 h 47 m (156Km).
- Des de Lleida 1 h 5 m (88Km).
- Des de Tarragona 1 h 22 m (92.4 Km).

MOLÍ NOU

MOLÍ VELL

ZONA ACAMPADA

75 places en dos habitacions
amb lliteres.

75 places en 4 habitacions
amb lliteres.

Superfície de 5250m2.

Menjador per 120 places
i cuina equipada.

Menjador – 90 places +
cuina equipada.

Aigua de xarxa.

Dues sales/tallers.

4 sales d’estar.

Llum al terreny.

Sala polivalent arcs de pedra.

Habitacions adaptades.

Magatzem/cuina al terreny.
4 lavabos.
4 dutxes aigua calenta.
Te adaptada zona de riu

Campus de Ràdio
3, 2, 1...En Directe al Molí (5 díes)

Us donem la benvinguda a les colònies 3, 2, 1...En directe al Molí!, on
durant 5 intensos dies els infants no deixaran d’aprendre, jugar,
créixer, conèixer....i a la vegada descobriran les entranyes del món de
la ràdio.
Ens endinsarem dins de la ràdio, dels programes de música que
podem escoltar diàriament, del muntatge i de les parts imprescindibles per poder emetre, etc. tot això sense oblidar que estem a l’estiu
i també tindrem aigua, jocs, descans, senderisme, entre moltes
altres activitats.

3, 2, 1...En Directe al Molí (5 díes)

Campus de Ràdio

Vine a conèixer en primera persona el món de la ràdio.
Vine a gaudir de les activitats de 3, 2, 1...En directe al Molí!

Activitats
Dia 1
• Presa de contacte, conèixer l'entorn, taula de mescles, software,
ens coneixem i ens treure'm la por que fa el micròfon.
• Decidim els continguts que treballarem, nom del programa.
(La nostra proposta és una combinació de música i l’explicació de les
diferents activitats que es realitzen als casals/colònies, amb tot el treball
periodístic que comporta (tria, redacció, comprensió, lectura...)

Dia 2
• Preparació dels continguts, columna vertebral, seccions, col·laboradors.
• Recerca i redacció.
• Pràctica, lectura en veu alta, i lectura per antena.
• Recerca dels recursos sonors.
• Creació escaleta.

Dia 3
• Programa en directe!

Dia 4
• Escriurem una “promo” del nostre programa.
• Gravar-la i muntar-la

3, 2, 1...En Directe al Molí (5 díes)

Campus de Ràdio

• Preparació del següent programa (similar dia 2)

Dia 5
• Programa en directe!
• Cloenda de Camp Radio amb actuació de grup,
o sessió de DJ.
Tot això combinat amb activitats de lleure i oci que
faran inoblidables aquests 5 dies intensius de Campus
de Ràdio. Entre les activitats de lleure i oci podem
trobar:
• Gimcana.

• Jocs dirigits.

• Acampada.

• Jocs de nit.

• Discoteca.

• Senderisme.

• Piscina.

• Entre molt altres!

Serveis
Monitoratge 24h, que faran que els nens estiguin entretinguts i
els dinamitzaran i guiaran durant les activitats. Hi haurà 1 monitor cada 10 nens.
Pensió completa durant el transcurs de les colònies. La pensió
comporta esmorzar, esmorzar mig matí, dinar, berenar i sopar. El
dia de la Discoteca tindran pica-pica, refrescos sense cafeïna i
sucs.
Activitats programades amb el seu material. Exceptuant aquelles activitats especials, que es puntualitzarà el material a portar
pels nens/es.
A una estona concreta, cada 2 dies, podran trucar a casa per
parlar. (ells són els responsables dels mòbils).
Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

3, 2, 1...En Directe al Molí (5 díes)

Campus de Ràdio

Barbacoa ﬁnal pels nens i nenes inscrits a les colònies i pels
familiars d’aquests que conﬁrmin l’assistència.

Horari Diari

3, 2, 1...En Directe al Molí (5 díes)

Campus de Ràdio

HORARI

ACTIVITAT

08:15 h

Bon dia!

09:00 h

A esmorzar!

09:45 h

A rentar-se les dents.

10:00 h

Activitat del matí

13:00 h

Piscina/temps lliure

13:30 h

Dinar.

14:30 h

Descans tutelat.

15:30 h

Activitat de tarda.

17:00 h

Berenar.

17:30 h

Continuació activitat tarda.

19:00 h

Piscina/joc dirigit.

19:45 h

Neteja personal i trucades.

20:30 h

Sopar.

22:00 h

Activitat nocturna.

23:30 h

Tothom al llit. Bona nit!!

Horari que pot patir modiﬁcacions segons l’edat dels nens/es.

Que cal dur?
Banyador

Motxilla

Tovallola piscina i dutxa

Necesser

Roba esportiva i còmode

Roba de recanvi

Calçat esportiu

Calçat de recanvi

Cantimplora

Gorra

Crema solar

Sac de dormir

Jersei / dessuadora

Llanterna

Roba d’abric

* Recordar agafar roba i de recanvi per la totalitat de dies.
* En el necesser ha d’estar complert per tal de fer una bona higiene.

3, 2, 1...En Directe al Molí (5 díes)

Roba interior

Campus de Ràdio

Màrfega

Pijama

Organització
• El responsable dels monitors/coordinador/a serà qui solucionarà qualsevol dubte
en quant a les activitats, els horaris, etc.

• Tot l’equip de monitors són titulats.

• Monitors amb grups reduïts de nens/es en les activitats necessàries, si no entre tots
portaran a terme les activitats.

• Els monitors estaran amb els nens durant tot el dia.

• En els àpats (dinar i sopar), la meitat dels monitors es faran càrrec dels nens, l’altre
podrà descansar.

• Les activitats han estat pensades, dissenyades i elaborades per les edats que estem
treballant.

• Si fos el cas que la meteorologia no acompanyés durant l’estada, les activitats
que no es poguessin fer es canviarien per diferents tallers que es desenvoluparien
a l’interior.

• La piscina queda vigilada durant el seu ús pels monitors, no es pot utilitzar sense cap
monitor que estigui vigilant. Si algú va a la piscina sense permís o sense cap
vigilància, estudiarem la penalització d’aquell nen/a, sempre en comunicació del
coordinador/a amb el departament de lleure.

Normativa de la Casa
• Totes les persones, alumnes i monitoratge, hauran de ser responsables per tal
de fer un bon ús dels espais i deixar-los en bon estat.
• Hem de tindre una setmana abans totes les inscripcions amb tota la
informació degudament omplerta.
• És important que les famílies informin de tots tipus d’al·lèrgia que puguin
tindre els nens/es, ja siguin alimentàries o no, i també informar si algun nen
porta qualsevol tipus de medicament, ja sigui medicament comú o
medicament antihistamínic.
• La piscina es farà servir dintre dels horaris establerts i anunciats
anteriorment, i l’encarregat de vigilar i vetllar pels nens/es mentre estan
allà són els monitors. Si no hi ha un monitor, no poden entrar a la piscina.
• S’han de respectar els horaris d’activitats, sinó no es podrà dur a terme totes
les activitats amb normalitat.
• Cal deixar les habitacions buides i recollides abans de baixar a esmorzar.
Deixarem les motxilles ordenades on ens indiquin i les agafarem quan ens
vinguin a buscar.

3, 2, 1...En Directe al Molí (5 díes)

Campus de Ràdio

• Tal i com hem indicat abans, els monitors portaran els àpats diaris. Els
monitors estaran fent el servei la meitat, i l’altre estarà menjant i descansant.
• En cas de possible urgència, es trucarà al 112 i el/la coordinador/a de la casa
de colònies serà qui acompanyarà al nen/a a l’hospital. Un altre monitor/a
passarà a desenvolupar les tasques de coordinació.

Normativa Prevenció
i Seguretat envers al
COVID-19
Us adjuntem el protocol de COVID-19 del
Molí de la Roda pels Casals d’Estiu.

Colònies

d’Estiu

L'estiu que esperàvem!
Campus de Ràdio!

Junts serem els creadors
d'un estiu màgic, divertit i ple
de moltes aventures!

La teva Empresa de Serveis

www.revisa.cat
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Colònies

d’Estiu

L'estiu que esperàvem!
Aventura al Molí

Gaudeix d'aventures reals
i viu noves experiències!

La teva Empresa de Serveis

www.
revisa.
cat

La Casa
Endinsat dins de la zona astronòmica de l’Anoia, envoltat, a la distància, de grans molins d’energia
eòlica i immersos en la naturalesa , es troba la casa de colònies El Molí de la Roda. Una casa
senyorial, que data del segle XVII-XVIII, situat a Veciana (anoia) i declarada bé cultural d’interès
nacional, constituït per un casal amb torre on hi havia un molí el qual va ser destruït al 1981.
El Molí de la Roda el formen dos cases, El Molí Vell, el qual l’estructura és la de l’antic casal i torre,
i separat per un gran jardí de gespa trobem el Molí nou, de construcció més actual.
Les dues cases estan completes. Tenen habitacions amb lliteres, lavabos i dutxes, cuina i menjador. Poden haver-hi diferents grups i estar totalment servits cadascú a la seva casa. A part de tots
els serveis, contem amb sales i aules polivalents on fer activitats d’interior.
A part de les dues cases, el Molí de la Roda conta amb una zona d’acampada de més de 5000 m2
en la qual podrem passar alguna nit a la llum de la lluna i sota els estels.
En els espais exteriors, trobem grans esplanades de gespa per a dur a terme activitats, un petit
camp de futbol, una piscina i la immensitat del bosc. El Molí de la Roda es troba a la carretera
BV-1001, Km 5.9, 08289 Veciana, Barcelona.
- Des de Barcelona 1 h 27 m (93.7 Km).
- Des de Girona 1 h 47 m (156Km).
- Des de Lleida 1 h 5 m (88Km).
- Des de Tarragona 1 h 22 m (92.4 Km).

MOLÍ NOU

MOLÍ VELL

ZONA ACAMPADA

75 places en dos habitacions
amb lliteres.

75 places en 4 habitacions
amb lliteres.

Superfície de 5250m2.

Menjador per 120 places
i cuina equipada.

Menjador – 90 places +
cuina equipada.

Aigua de xarxa.

Dues sales/tallers.

4 sales d’estar.

Llum al terreny.

Sala polivalent arcs de pedra.

Habitacions adaptades.

Magatzem/cuina al terreny.
4 lavabos.
4 dutxes aigua calenta.
Te adaptada zona de riu

Aventura al Molí
Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

Us donem la benvinguda a les colònies d’Aventura al Molí!, on durant
7 intensos dies els infants no deixaran d’aprendre, jugar, créixer,
conèixer...
Combinarem esports, tallers, i tot tipus d’activitats per tal de fer
d’aquesta setmana una estada d’aventures i sensacions, que els
infants no oblidaran!

Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

Aventura al Molí!

Vine, enfrontat i supera nous reptes o perfecciona la tècnica!
Vine a gaudir de les activitats d’Aventura al Molí!

Activitats
Benvinguda a la Casa
El dia d’arribada ens reunirem tots a l’esplanada central entre cases i
us donarem una càlida benvinguda. Us presentarem la casa, els monitors i quins seran els grups. També se us presentaran les activitats i
cada monitor explicarà l’horari de cada grup concret. Se us ensenyaran els espais, la casa i a on estaran cada grup.

Senderisme
Pels grups ja creats, es faran 2 rutes de senderisme per tal de
conèixer l’entorn, la situació i la història de la zona, a la vegada que
fem esport. Les rutes estaran adaptades als grups.

Ruta BTT
Sortida en bicicleta de muntanya en la qual sí que
l’objectiu principal és l’esport i l’aventura. Recordar que
han de portar la seva bicicleta, 2 cambres d’aire de
recanvi per si punxen, i tota la indumentària per anar en
bicicleta (casc, guants, roba esportiva, calçat espor-

Gimcana per la muntanya on els nens, acompanyats i guiats
per una brúixola i una sèrie de pistes que s’aniran trobant al
llarg de l’activitat, hauran de trobar el camí correcte i solucionar totes les diﬁcultats que es puguin trobar. Els grups de més
petits aniran acompanyats pel seu monitor.

Fem Bivac!
Tenint l’espai perfecte per poder fer-ho, dormirem sota els estels i la lluna, tot explicant
històries d’aquestes mateixes i ﬁnalment
dormint a l’aire lliure.

Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

Cursa d’orientació pel Bosc

Aventura al Molí!

tiu,...). Rutes també adaptades als grups d’edat.

Activitats
Discoteca
No tot és Aventura al Molí! També tenim temps per passar-ho bé i anar
a la discoteca del Molí a moure l’esquelet!

Aigua cada dia!
Ja sigui a la piscina, o fent jocs d’aigua, ruixades, etc, els nens i nenes
podran gaudir i jugar amb l’aigua, ja que estant a l’estiu, han d’estar
ben refrescats després de fer tant d’esport!

Tallers de Manualitats
Estem al bosc i capﬁcats en l’aventura, i uns bons aventurers han
de saber orientar-se en els boscos i estar resguardats de les
inclemències, és per això que farem tallers de crear la nostra pròpia
brúixola i explicar mètodes d’orientació, i també crearem el nostre
refugi. Sempre sota la vigilància i ajuda del monitor del grup.

Aprenem dels Estels
Aproﬁtant que estem a la zona astronòmica de l’Anoia, aproﬁtarem
per veure estels, constel·lacions, explicar mètodes d’orientació
mitjançant les estrelles, etc. Aixecarem una mica més el cap del que
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ho fem normalment per veure la immensitat que tenim al cel.

Jocs de Nit
Cada nit, els monitors/es us faran jugar i divertir-vos abans
d’anar a dormir. Amb un gran ventall de jocs, els nens i
nenes cada dia tindran experiències diferents i divertides!
Tots els jocs estaran adaptats al grup d’edat dels nens/es i
de l’estat d’anim/cansament que aquests presentin.

Tir amb Arc
Què és un aventurer si no aprèn a tirar amb arc? Posarem a
prova la nostra destresa i punteria fent tir amb arc, a veure
si trobem un Robin Hood dins nostre amagat! Activitat
adaptada a grups d’edat (els més petits faran tir amb arc de
ventoses).

Activitats
Gimcana Escape Room
Els monitors i monitores ens crearan un Escape Room pels interiors
de les cases i dels exteriors. Haurem de pensar, prendre decisions i
actuar per tal de poder acabar dins del temps estipulat totes les
proves! Activitat adaptada al grup d’edat de nens, i els mes petits
aniran acompanyats del seu monitor.

Guerra de Colors
Si sumem calor....aigua......i colors.....ens trobem amb una guerra de
colors! Farem una macro guerra de colors per combatre la calor!
Acabarem amb una gran ruixada.

Taller de Supervivència
Un bon aventurer necessita saber trucs i mètodes per poder trobar
solucions a la muntanya per si algun dia es perd. Ensenyarem als nens i
nenes principis bàsics per que aquests estiguin més a gust a la muntan-

El dia de la recollida dels nens i nenes farem una demostració de
l’aprés tirant amb arc. Veuran la nostra tècnica i destresa!

Barbacoa Final

Aproﬁtant que els familiars han vingut a veure l’espectacle i a recollir els nens i nenes, farem una barbacoa
tots junts per celebrar el ﬁ del Casal d’Estiu i fer un ﬁ
de festa espectacular! Cal conﬁrmació al fer la
inscripció dels adults que vindran a la barbacoa ﬁnal.
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Espectacle als Pares:
Concurs tir amb Arc!
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ya sense cap por.

Horari
DIA

1

MATÍ
Benvinguda al Molí!

Coneixement de la zona i
presentació de les activitats
A dinar!

TARDA

Taller de Supervivència.

DIA

2

MATÍ

DIA

3

MATÍ

DIA

4

MATÍ

Bon dia!

Bon dia!

Bon dia!

Ruta Senderisme.

Ruta BTT

Cursa d’Orientació

Piscina!

Ruixada!

Piscina!

A dinar!

A dinar!

A dinar!

TARDA

Taller:
Fem una Brúixola

TARDA

Tir amb Arc!

TARDA

Guerra de Colors!

DIA

5

MATÍ
Bon dia!

DIA

6

MATÍ

TARDA

Taller:
Construïm un Refugi!

7

MATÍ

Bon dia!

Bon dia!

Ruta Senderisme

Espectacle als pares:
Concurs tir amb arc!

Piscina!

Joc lliure!

A dinar!

Barbacoa Final!

Ruta BTT

A dinar!

DIA

TARDA

Gimcana:
Escape Room!

NIT

NIT

NIT

NIT

NIT

NIT

A sopar!

A sopar!

A sopar!

A sopar!

A sopar!

A sopar!

Joc de nit

Joc de nit

Aprenem dels Estels!

Joc de nit

Joc de nit

Discoteca!

A dormir: Fem Bivac!

A dormir!

A dormir: Fem Bivac!

A dormir!

A dormir!

A dormir!

TARDA

Ens acomiadem de la casa
i dels monitors!

Aventura al Molí!
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Serveis
Monitoratge 24h, que faran que els nens estiguin entretinguts i
els dinamitzaran i guiaran durant les activitats. Hi haurà 1 monitor cada 10 nens.
Pensió completa durant el transcurs de les colònies. La pensió
comporta esmorzar, esmorzar mig matí, dinar, berenar i sopar. El
dia de la Discoteca tindran pica-pica, refrescos sense cafeïna i
sucs.
Activitats programades amb el seu material. Exceptuant aquelles activitats especials, que es puntualitzarà el material a portar
pels nens/es.
A una estona concreta, cada 2 dies, podran trucar a casa per
parlar. (ells són els responsables dels mòbils).
Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
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Barbacoa ﬁnal pels nens i nenes inscrits a les colònies i pels
familiars d’aquests que conﬁrmin l’assistència.

Horari Diari
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HORARI

ACTIVITAT

08:15 h

Bon dia!

09:00 h

A esmorzar!

09:45 h

A rentar-se les dents.

10:00 h

Activitat del matí

13:00 h

Piscina/temps lliure

13:30 h

Dinar.

14:30 h

Descans tutelat.

15:30 h

Activitat de tarda.

17:00 h

Berenar.

17:30 h

Continuació activitat tarda.

19:00 h

Piscina/joc dirigit.

19:45 h

Neteja personal i trucades.

20:30 h

Sopar.

22:00 h

Activitat nocturna.

23:30 h

Tothom al llit. Bona nit!!

Horari que pot patir modiﬁcacions segons l’edat dels nens/es.

Que cal dur?
Banyador

Motxilla

Tovallola piscina i dutxa

Necesser

Roba esportiva i còmode

Roba de recanvi

Calçat esportiu

Calçat de recanvi

Cantimplora

Gorra

Crema solar

Sac de dormir

Jersei / dessuadora

Roba d’abric

Llanterna

Bicicleta i casc

Càmeres bicicleta x2

* Recordar agafar roba i de recanvi per la totalitat de dies.
* En el necesser ha d’estar complert per tal de fer una bona higiene.

Colònies d’Estiu al Molí (7 díes)

Roba interior

Aventura al Molí!

Màrfega

Pijama

Organització
• El responsable dels monitors/coordinador/a serà qui solucionarà qualsevol dubte
en quant a les activitats, els horaris, etc.

• Tot l’equip de monitors són titulats.

• Monitors amb grups reduïts de nens/es en les activitats necessàries, si no entre tots
portaran a terme les activitats.

• Els monitors estaran amb els nens durant tot el dia.

• En els àpats (dinar i sopar), la meitat dels monitors es faran càrrec dels nens, l’altre
podrà descansar.

• Les activitats han estat pensades, dissenyades i elaborades per les edats que estem
treballant.

• Si fos el cas que la meteorologia no acompanyés durant l’estada, les activitats
que no es poguessin fer es canviarien per diferents tallers que es desenvoluparien
a l’interior.

• La piscina queda vigilada durant el seu ús pels monitors, no es pot utilitzar sense cap
monitor que estigui vigilant. Si algú va a la piscina sense permís o sense cap
vigilància, estudiarem la penalització d’aquell nen/a, sempre en comunicació del
coordinador/a amb el departament de lleure.

Normativa de la Casa
• Totes les persones, alumnes i monitoratge, hauran de ser responsables per tal
de fer un bon ús dels espais i deixar-los en bon estat.
• Hem de tindre una setmana abans totes les inscripcions amb tota la
informació degudament omplerta.
• És important que les famílies informin de tots tipus d’al·lèrgia que puguin
tindre els nens/es, ja siguin alimentàries o no, i també informar si algun nen
porta qualsevol tipus de medicament, ja sigui medicament comú o
medicament antihistamínic.
• La piscina es farà servir dintre dels horaris establerts i anunciats
anteriorment, i l’encarregat de vigilar i vetllar pels nens/es mentre estan
allà són els monitors. Si no hi ha un monitor, no poden entrar a la piscina.
• S’han de respectar els horaris d’activitats, sinó no es podrà dur a terme totes
les activitats amb normalitat.
• Cal deixar les habitacions buides i recollides abans de baixar a esmorzar.
Deixarem les motxilles ordenades on ens indiquin i les agafarem quan ens
vinguin a buscar.
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• Tal i com hem indicat abans, els monitors portaran els àpats diaris. Els
monitors estaran fent el servei la meitat, i l’altre estarà menjant i descansant.
• En cas de possible urgència, es trucarà al 112 i el/la coordinador/a de la casa
de colònies serà qui acompanyarà al nen/a a l’hospital. Un altre monitor/a
passarà a desenvolupar les tasques de coordinació.

Normativa Prevenció
i Seguretat envers al
COVID-19
Us adjuntem el protocol de COVID-19 del
Molí de la Roda pels Casals d’Estiu.

Colònies

d’Estiu

L'estiu que esperàvem!
Aventura al Molí

Junts serem els creadors
d'un estiu màgic, divertit i ple
de moltes aventures!
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