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DOSSIER INFORMATIU DE L'ESTADA
Les colònies
l’educació en
oferint als
escèniques en

d'estiu Un Salt al Circ, s’emmarquen en l’àmbit de
el lleure, de la convivència i la interculturalitat,
i les joves una experiencia complerta d’arts
un entorn natural.

Seguint les línies del projecte, s’utilitza el circ i el teatre com
un recurs educatiu i d’inclusió social en el temps d’oci dels joves,
tot aprofitant que el circ ens ofereix un conjunt d’activitats
molt diverses i engrescadores per nois i noies, des d’on crear
vincles de relació i confiança.
Es dissenya una proposta d’activitats que combina: jocs lúdics i
cooperatius, activitats en relació al medi i la natura, tallers
artístics de teatre i clown i amb les activitats circenses com a
eix principal. On el fet d’apropar-se al món del circ, i
l’ensenyament aprenentatge en les diverses tècniques de
malabars, equilibris, acrobàcies de terra i sals en minitramp i
aeris amb les teles, el cèrcol, la corda i el trapezi fix, formi una
eina des d’on divertir-nos, fomentar l’esport i potenciar valors
personals i socials en el col·lectiu de joves.
Aportant un granet de sorra a la formació de la persona, de tal
manera que sensibilitzar entorn el medi natural, fomentar
diversos hàbits d’higiene, i alimentació saludable i treballar
l’esport (destresa, elasticitat, posició, equilibri) siguin una eina
alhora de formar el cos i la ment.
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OBJECTIUS DE LES COLÒNIES
Gaudir de l’estada a Sant Privat d’en Bas tot descobrint el seu

entorn.
Donar a conèixer a nivell bàsic les tècniques artístiques que
formen el món del circ.
Compartir el procés de creació d’un espectacle amb la seva
posterior posada en escena.
Fomentar els processos d’expressió, comunicació i creació
artística entre els participants.
Afavorir i potenciar el treball grupal i les habilitats
democràtiques necessàries per aquest treball: respecte mutu,
escolta activa, empatia, cooperació, diàleg i observació.
Desenvolupar l’àmbit psicomotriu i relacional, millorant la
posició corporal, l’elasticitat, l’equilibri, l’autoestima, la
confiança i la seguretat.
Conèixer la cultura catalana mitjançant llegendes i història de
la zona i el medi natural.
Afavorir la sostenibilitat mediambiental fomentant l’estima a
la natura, i la responsabilitat social envers aquest, mitjançant
dinàmiques de descobriment del medi; reciclatge, reutilització
i conscienciació dels recursos naturals.
Treballar la diversitat-pluralitat i igualtat mitjançant les
llegendes i història del indret i duent a terme dinàmiques
inclusives i empoderadores.
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HORARI BASE I ACTIVITATS
EEn el torn de Colònies Saltimbanquis, descobrirem Sant Privat

d’en Bas, l’entorn i la cultura catalana mitjançant les llegendes

de fullets i fulletes de la zona. Finalitzant, amb un espectacle on
aquests éssers ens mostraran tot allò que haurem après durant
l'estada.
La

fase

d’elaboració,

comportarà

organitzar-se

amb

grup,

distribuir tasques... Un entorn de responsabilitat compartida des
d’on millorarem valors que ens fan ser persones responsables i
humanes, com habilitats de lideratge, activitat participativa i
treball

en

solidaritat.

equip,

cooperació,

companyerisme,

cohesió

i

Totes les activitats de les colònies així com, els tallers de

formació en circ es plantegen a través del joc i de dinàmiques
grupals.

Gaudirem de la proximitat de la natura com a font d’inspiració i
per potenciar la nostra creativitat artística i la connexió amb un
i

una

mateixa.

Es

faran

varies

excursions

per

la

zona.

Tot

acompanyat de dinàmiques de coneixement del medi i la natura
més propera; muntanyes de la zona i flora i fauna de l’entorn.

Paral·lelament, es faran tallers de teatre i de expressió de forma
regular. L’horari base de les colònies és el següent:

A les 8’40h DESPERTAR I VESTIR-SE

De 17h a 17’30h BERENAR

A les 9’00h ESMORZAR

De 17’30h a 18’30h ACTIVITAT DE CIRC

De 10h a 12h ACTIVITAT DE CIRC
De 12h a 13h RIU O ACTIVITAT D’AIGUA
De 13:30h a 14:30h DINAR
De 14:30h a 16h TEMPS LLIURE
De 16h a 17h TALLER ARTÍSTIC / NATURA

De 18’30h a 20’30h TEMPS LLIURE, DUTXES
I CRISÀLIDES
De 20’30h a 21’30h SOPAR
De 21'30h a 22'30h ACTIVITAT DE NIT
A les 23’00h SILENCI
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Activitats de circ:
Per a conèixer i experimentar amb el material que

forma part del món del circ, un recorregut per les
disciplines circenses de acrobàcies (individuals i en

grup), aeris (teles, trapezi, cèrcol i corda), equilibris
sobre objectes i malabars, un conjunt de sessions i

gimcanes per a familiaritzar-nos amb el material i les
sessions següents amb la intenció d’ajustar-nos als
interessos i gustos dels nois i noies.
També

estaran

l’escalfament

del

presents
cos

i

els

estones

dedicades

estiraments,

així

estones de relaxació i massatges.

a

com

Activitats de natura:
La situació de la casa de colònies, amb l’entorn natural
de la Garrotxa, ens ofereix la oportunitat de descobrir
la

zona

més

propera

(flora

i

fauna)

i

transmetre

actituds de respecte de la natura. Es treballarà a
partir de dinàmiques de coneixement de l’entorn, i a
través

de

dues

sortides

i

excursions

descobrint els rierols, les ermites...

per

la

zona

Tallers artístics:
Tallers teatrals,
i

la

música.

relacionats amb l’expressió corporal

Depenent

de

l’etapa

de

creació

de

la

mostra artística s’adaptaran aquestes sessions fent si
cal manualitats plàstiques de confecció de vestuari,
atrezzo...

Serveixen

fonamentalment

per

a

desenvolupar la imaginació, la destresa mental i la
creativitat.

Jocs de vesprada:
Aprofitem les últimes hores del dia, per a fer jocs
moguts, cooperatius, de córrer... a l’aire lliure.
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Activitats de nit:
Vetllades, jocs, cinema a l’aire lliure, música, petits
espectacles, estels i constel·lacions, etc. Amb la nit

arriba la foscor i veurem la natura des d’un altre punt

de vista. Entre en joc la saviesa popular, deixem de
costat

la

imaginació.

televisió...

i

ens

divertim

utilitzant

la

Jornada tema:
Tot un dia en el qual les activitats tenen un tema com

a fil conductor (relacionat amb el tema que esculli per
a la mostra artística) ens serveix per a trencar el
ritme de les colònies (a mitja estada).

Temps lliure i racons:
En aquest temps, estan acompanyats per l’equip de

monitoratge però no hi ha una activitat dirigida, de

forma que poden fer el que vulguin i desenvolupar les
seves habilitats socials.

Si no saben en qué ocupar-se, els oferim l’opció de
gaudir dels següents racons: Jocs populars, jocs de
taula,

relaxació,

racons

trenetes, collarets....

de

circ

i

aeris,

racó

de

Actiivitats d'aigua i ru:
ATots els dies hi haurà un moment per refrescant-se,
ja sigui amb jocs d’aigua o, disfrutant del riu al que

tenim accés privat des de la casa. Els dies que el temps
no ens acompanyi, es substituiran aquestes activitats
per unes altres (pràctica de circ, jocs, manualitats,...)
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EQUIP DE MONITORATGE
Els nens i nenes gaudiran d’un temps de dedicació exclusiva per
part de formadors/es de circ i teatre o monitors/es titulats i
amb experiència. Cada nen/a té assignat un tutor/a que està al

seu càrrec durant l’estada, amb un màxim de 5 nens/es per

tutor/a. És al tutor/a a qui han de dirigir-se quan tinguin algun
problema o suggeriment, ja que està a la seva disposició les 24
hores al dia.

L’equip de monitoratge, dorm a la mateixa zona que els i les

joves, a més a més hi ha un monitor/a, cada nit, encarregat de la
vigilància nocturna.
Totes les activitats han estat prèviament provades, per tal de
que els i les participants, puguin gaudir sense córrer riscos.

ELS ESPAIS
La Casa de Sant Privat d’en Bas esdevindrà la nostra llar aquests

dies. És una casa de colònies petita i acollidora. En un indret

singular amb boscos, prats, accés al riu i zona de picnic privada.
Hi ha un menjador i cuina fantàstics, una sala polivalent i un

rebedor ( hall ) també, espacios. Conté tres habitacions que
sumen

36

llits

en

llitera,

amb

guixetes

i

mantes.

Les

tres

habitacions estan connectades i totes tenen accés als lavabos i
dutxes. Hi ha una sala annexa, un cobert a l’exterior on s’hi

podran realitzar també, tallers o /i ens servirà d’aixopluc si ens
acompanya la pluja en algun moment de l’estada.

ATENCIÓ MÈDICA
Tenim a la nostra disposició els següents serveis mèdics: Hospital
d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, a 20 min de distancia.

L’equip de les colònies, disposa de vehicles sempre disponibles
per realitzar aquest tipus de desplaçaments. A més a més, en
l’equip

auxilis.
Tots

comptem

els

joves

amb

amb

personal

medicació

amb
o

coneixements

dieta,

tenen

un

de

primers

seguiment

especial. Si algún pare, mare o tutor/a desitja contractar una
assegurança d’accidents a nom del noi/a deurà fer-ho pel seu
compte.
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ELS MENJARS
Durant les colònies, tindrem un cuiner/a que ens farà l’esmorzar,

el dinar, el berenar i el sopar de cada dia. Els menjars que
s’elaboren són casolans, mediterranis i formen part d’una dieta
sana

i

equilibrada.

Els

nens

i

nenes

sempre

es

troben

acompanyats per un adult, que controla que la seva alimentació
sigui l‘apropiada.

Durant l’estada de colònies intentem que mengin de tot. En el cas

de no poder ingerir algún aliment us agrairíem que ens ho féssiu

saber mitjançant la fitxa d’inscripció a la part d’observacions, o
si s’escau, a l’apartat d’al·lèrgies/intoleràncies. Si no hi ha cap

indicació al respecte i seguint la nostra ideologia educativa,

creiem que és important que tothom mengi el que es proposa ja
sigui en més o menys quantitat.

HORARIS
ARRIBADA

És convenient que el 1r dia, 29 de juny, s’arribi a Sant privat d’en
Bas a les 11h.
Els

familiars

hauran

de

facilitar

la

documentació

(Originals:

Targeta de Salut i DNI), despedir-se del infant i, abandonar les
instal·lacions quan comencem la primera activitat del programa.
CLOENDA

És convenient que l’últim dia, 3 de juliol, les famílies dels joves
arribin a les 11’00h.

A les 11’15h es farà la mostra artística com a tancament conjunt.
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COMPORTAMENT I NORMES
A les colònies Un Salt al Circ, esperem de tots els nens/es un bon
comportament

i

aptituds

per

a

la

convivència.

L’equip

de

monitoratge prendrà les decisions organitzatives i disciplinàries
que consideri oportunes responen a criteris educatius i pel bon
funcionament de l’estada.

A nivell general, s’ha acordat que:

A les colònies hi ha un mínim d’1 monitor per a cada 4 nens/es
i un director/a de lleure per a l’estada.

L’ús d’aparells electrònics queda prohibit per als participants.
No es pot portar telèfon mòbil. En cas que un monitor/a vegi
un mòbil en ús o un altre aparell electrònic, el requisarà per a
tornar-lo el darrer dia.

L’equip de monitoratge també en farà un ús ajustat a les

necessitats de les colònies, i si cal per qualsevol urgència,
seran

la

famílies.
Pel

via

bon

de

comunicació

funcionament,

entre

els

recomanem

a

participants
les

famílies

prescindeixin de venir de visita a la zona de colònies.

i

les

que

La màxima “No hi ha notícies, bones notícies” ha de regir.
L’equip

de

monitoratge,

segons

el

seu

criteri

consensuat,

comunicaran a les famílies l’estat de les colònies cada dia per
missatges genèrics per a totes les famílies, a través del grup
de wsp de les colònies, així com emergències o situacions que

calgui informar. Cal que les famílies confiïn en el bon saber
fer de l’equip.

En cas de dubte pregunteu a l’equip de referència.
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QUE CAL PORTAR
- Motxilla gran (50-70l).

- Motxilla/bossa petita (25-40l).

- Tovallola, banyador i sandàlies de riu (que agafin bé el peu).
- Lot amb piles de recanvi.

- Cantimplora (0’5l mínim).

- Pijama, llençols i/o sac de dormir.

- Crema solar, cacau i repel·lent de mosquits.
- Estris de neteja personal.
- Capelina o impermeable.

- Mudes diàries de roba interior, d’esport i xandall.
- Mitjons llargs i curts.

- Sabates esportives (opcional botes de muntanya).
- Roba d’abric i/o anorac.
- Gorra o barret.

- Bossa de roba bruta.
- Llibreta i bolígraf.
OPCIONAL:

Material de circ, instruments de música i llibres.
NO ESTÀ PERMÈS:
Portar menjar.

Portar rellotge.

Càmeres de fotos. L’equip de monitoratge és l’únic que està
autoritzat a fer fotografies i vídeos per motius legals.
Aparells electrònics (mp3, I-pot, telèfons mòbils...)
Objectes punxants, encenedors o mistos.

En general objectes de valor, no necessiten diners.

*En cas de portar algun objecte dels anteriors, els monitors
estan autoritzats a retirar-los fins al final de l'estada.

Els motius d’aquestes restriccions es basen en primer lloc en que
procurem

que

els

participants

comparteixin

formes

d’oci

enriquidores i educatives, basades en activitats de tipus grupal i
no individual, i en segon lloc, pretenem que les activitats que es
plantegen estiguin exemptes de riscos en tot moment.
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