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______________________________________
________________________________
casa rural per tot tipus de públic, trobades familiars, casaments,

CAN SOLÀ. LA CASA

1.

Can solà funciona com a

aniversaris, però sobretot per a estades escolars.
Les instal·lacions consten d’esplanades de gespa amb lleus desnivells i camins que permeten la
pràctica de tot tipus d'activitats a l'aire lliure i l’accessibilitat a persones amb diversitat funcional.
El paisatge està composat per boscos d'alzines, roures i pins, combinat amb infraestructures
esportives, d'aventura, hort i galliner. La finca té un total de 10 hectàrees.
Hi ha 3 edificis principals. En primer lloc la casa, amb dos menjadors, la cuina, sala de reunions i
lavabos mixtes. En segon lloc, i seguint el camí de pedres, hi trobem les habitacions, just a
l’entrada a la finca per la zona del pàrquing, ideal per descarregar els equipatges i instal·lar-se
còmodament. En tercer lloc, la sala polivalent, un altre espai cobert on poden desenvolupar tallers o
activitats en cas de pluja.

EQUIPAMENTS
-

2 menjadors a la casa principal

-

Cuina casolana

-

Sala polivalent de 70m² amb lavabos i safareigs

-

Carpa de 190m², amb equip de so i llums permanents

-

Capacitat per a 170 persones.

-

Habitacions de 10, 24 i 26 places amb 2wc i dutxes

-

Calefacció als menjadors i habitacions.

-

Sala de reunions/ pel professorat (llençols per qui ho sol·liciti)

-

Piscina de 6 x 16 metres

-

2 Camps de futbol 7 i 11 de gespa

-

1 camps de futbol 11 de sorra

-

Camp de basquet i de voleibol- platja

-

Rocòdrom, zona de Tir amb arc, tirolines i circuit d’orientació

-

Extensió de bosc propi

-

Zona pícnic / zona de psicomotricitat al bosc.
*Serveis mèdics (CAP) a Vilobí d’Onyar.
Hospital mes proper Santa Caterina de Girona.

__________________
__________________
Equip de monitors/es i coordinació
__________________
Cada any, formem un equip propi i multidisciplinari de gent jove que sent
passió pel món del
COLÒNIES. DESENVOLUPAMENT DE L’ESTADA

lleure i que gaudeix fent colònies escolars, per que tothom s’emporti el millor record de la seva
estada.
-

El primer dia, l’equip de monitors/es rebrà a l’escola i indicarà el lloc per esmorzar.
Juntament amb l’equip de mestres, faran l’acompanyament fins l’hora d’inici de la
programació (12:30h).

-

Mestres i el coordinador/a es reuniran per fer un repàs del nombre de nens/es, els horaris i
desenvolupament de l’estada, així com de les activitats i al·lèrgies alimentàries.
Seguidament el coordinador/a us ensenyarà les habitacions per tal que els nens/es es
puguin instal·lar el mateix dia abans de dinar, o bé, a la tarda en el cas que hi hagi hagut una
altre escola que marxi el mateix dia i les habitacions encara no estiguin a punt.

-

Quan a les activitats, monitors/es formaran subgrups abans de començar, a no ser que
l’escola ho faci abans de l’estada. Pel que es refereix a les activitats lúdiques, aquestes es
realitzaran de forma conjunta amb tot el grup.

-

Monitors/es s’encarreguen de les activitats programades i la vigilància mestre el equip
docent menja.

Horari d’activitats: 10h a 12:30h /14h a 17h/ 17:30h a 19h/ 21:00h a 22:30h
Els temps lliures marcats en l’horari de l’estada són a càrrec del professorat.
L’horari pot variar segons les edats, el tipus d’activitat i altres factors condicionants
com la climatologia.

RATIOS


1 monitor/a per cada 12-15 nens/es per a Educació Infantil.



1 monitor/a per cada 15-20 nens/es per a Educació Primària



1 monitor/a per cada 18-20 nens/es per a Secundària.

COM ARRIBAR A CAN SOLÀ:
Consulteu la web www.cansola.com en l’apartat Benvinguts a Can solà.
(indicacions amb Google Maps)

Funcionament dels àpats i les al·lèrgies/ intoleràncies alimentàries
Prèviament a l’estada, cal fer arribar a coordinació el llistat d’infants i adults amb al·lèrgies
alimentàries. Especificar el nom i cognom, curs i a què és al·lèrgic/a.
Els menjars que es serveixen son de cuina casolana, seguint la nostre dieta mediterrània.
Els possibles canvis de menú es comunicaran màxim 10 dies abans de l’estada. Si no la casa
servirà el menú proposat.
Parar i desparar taula: Els mestres o el infants han de parar taula en tots els àpats. Al acabar,
cada alumne col·labora en retirar el seu plat, got, cobert, safata i reciclar correctament les
restes. Es facilitarà una escombra i una galleda amb aigua i sabó per rentar les taules.
Els/les mestres s’encarreguen de servir els àpats (esmorzar, dinar, berenar i sopar)
Els monitors mengen al mateix temps que els alumnes. L’equip docent menja durant l’estona
que els monitores realitzen el servei de vigilància.

DRETS D’IMATGE
La major part de les escoles demanen els drets d’imatge als tutors dels nens i nenes abans de
les colònies per fer publicacions, generalment a web del centre.
Nosaltres també volem fer-ne un ús adequat i respectuós. Per tant, si hi ha alguna persona que
NO te autorització o el grup prefereix que no en fem, si us plau comuniqueu-ho a coordinació.
La nostra única intenció és mostrar a les xarxes socials les diferents activitats temàtiques,
d’aventura i oci que anem fent al llarg de la temporada i agrair la vostre confiança.

_________________________________
_________________________________
Les activitats, tant curriculars com lúdiques, es
presenten a través d’un centre d’interès, que difereix
en cada cicle educatiu. Aquest centre d’interès
serà el fil conductor de l’estada, a la vegada que
______

OU!

CENTRES D’INTERÈS

ens permet treballar aspectes com la imaginació i la creativitat.
Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial podran començar a treballar aquest centre d’interès a
l’escola mitjançant un missatge dels protagonistes del centre d’interès que adjuntem a aquesta
programació.

ESTADES ESCOLARS
1. PROPOSTES EDUCATIVES
Escola de Màgia
El bibliotecari de Contes
Entre tam-tams i tipis
El meravellós món del Circ
Cavallers i Princeses

Educació
infantil

Cicle
inicial









Aventura Medieval
Olimpíades a l’Antiga Grècia
El Cos Humà. Salut i alimentació
El món dels Bandolers
La Porta Estel·lar “Viatge al passat”

Cicle
Mitjà



















Raid d’Aventura

2. PROPOSTES EN ANGLÈS
The Magic Storyteller
Medieval Adventure
Adventures in Sherwood
The Greek Olympics
Adventure Raid

C.Superior
I E.S.O

Educació
infantil

Cicle
inicial









Cicle
Mitjà

Cicle
superior









1. PROPOSTES EDUCATIVES

ESCOLA DE MÀGIA

___________________________
___________________________
______

Amb aquest centre d’interès descobrirem la màgia de la natura a través del nostre Mag Poff.

EDUCACIÓ INFANTIL

Passarem moltes proves, ens convertirem en Ajudants de Bruixots i el nostre Mag Poff ens
explicarà que la casa a on ens trobem és una Escola de Màgia molt antiga, però que actualment té
un problema i és que els nens i nenes ja no creuen en la màgia i s’està quedant sense alumnes.
Voleu ajudar al Mag Poff i convertir-vos en aprenents de Bruixots?

EL BIBLIOTECARI DE CONTES
OU!
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes coneixeran un llibre màgic a on es guarden tots els

EDUCACIÓ
INFANTIL
contes del món.
El nostre Bibliotecari
és l’encarregat de cuidar tots aquests contes i de fer que no
s’oblidin mai, però aquest llibre màgic és una mica entremaliat i s’han escapat alguns personatges
dels contes i el nostre Bibliotecari necessita l’ajut dels nens i nenes per a que tornin al llibre.
Voleu ajudar a que tornin els personatges dels contes al nostre llibre màgic?

ENTRE TAM TAMS I TIPIS
Amb aquest centre d’interès els nens i nenes es convertiran en veritables indis.

INFANTIL
ConstruiremEDUCACIÓ
un poblat, coneixerem
com vivien, els seus costums, la seva cultura i la seva estima a
la mare terra.
Voleu conèixer a en Llop Fosc i al Xaman Cap Tronat?
Doncs tingueu el vostres cavalls a punt que farem l’Indi!!!

EL MARAVELLÓS MÓN DEL CIRC
Benvinguts EDUCACIÓ
al Circ-Cot!! EscolaINFANTIL
de grans artistes del món del Circ!!! Però amics, tenim un problema
i es que no tenim artistes i necessitem saba nova!!!
Voleu conèixer la màgia del Circ i ser grans artistes del Circ? Doncs... us esperem!!!

CAVALLERS I PRINCESES
Amb aquestEDUCACIÓ
centre d’interès els
nens i nenes viatjaran a l’Edat Mitjana i han d’ajudar al nostre
INFANTIL
escuder a convertir-se en Cavaller. Viurem moltes aventures i després de passar moltes
proves, ens convertirem en Ajudants de Cavallers.
Voleu ajudar al nostre Cavaller i convertir-vos en Ajudants de Cavallers?

AVENTURA MEDIEVAL
EDUCACIÓ INFANTIL

Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjaran a l’Edat Mitjana i han d’ajudar al nostre
escuder a convertir-se en Cavaller de la Cort. Viurem moltes aventures i després de passar moltes
proves, ens convertirem en Ajudants de Cavallers i el nostre jove escuder aconseguirà el seu
somni! Voleu ajudar al nostre Cavaller i convertir-vos en ajudants de Cavallers?

OLIMPÍADES A L’ANTIGA GRÈCIA
EDUCACIÓ INFANTIL

Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjarem a l’Antiga Grècia i coneixerem al nostre
personatge de l’antiguitat que ens demanarà fer una Olimpíada en el seu honor.
Voleu participar i ésser els més citius, altius i fortius?

EL COS HUMÀ: SALUT I ALIMENTS
EDUCACIÓ INFANTIL

Amb aquest centre d’interès els nens i nenes coneixeran a l’Esportacus, esportista i nutricionista
molt reconegut que s’ha assabentat dels malèfics plans del Dr. Empiocat, que vol destruir els hàbits
saludables dels nens i nenes de Catalunya.
Voleu ajudar al nostre amic a desbaratar els plans del Dr. Empiocat? Voleu aprendre hàbits
saludables d’alimentació i com funciona el nostre cos humà?

EL MÓN DELS BANDOLERS
EDUCACIÓ INFANTIL

Amb aquest centre d’interès els nens i nenes viatjaran a la Catalunya bandolera i coneixerem al
nostre “particular” bandoler, vivint moltes aventures amb ell.
Vine i viu una aventura bandolera!

EL PORTAL ESTEL·LAR “VIATGE AL PASSAT”
EDUCACIÓ INFANTIL

Farem un salt en el temps i a través de la nostra troballa científica “La Porta Estel·lar” ens
endinsarem a la Prehistòria, a l’antiga Grècia i a l’antic Egipte, coneixent uns personatges molt
divertits i les seves cultures. Fes un salt en el temps amb la nostra Porta Estel·lar!

RAID D’AVENTURA
EDUCACIÓ INFANTIL

El Raid d’aventura és una competició multidisciplinària destinada a provar la capacitat de
resistència, de navegació i de supervivència d’equips en completa autonomia. Amb aquest centre
d’interès passareu diferents proves i coneixereu diferents disciplines dels denominats esports
d’aventura. T’hi apuntes?

COLÒNIES EN ANGLÈS

________________________
________________________
LLEURE I AVENTURA ofereix programacions per a la immersió a l’anglès.
La intenció és proporcionar al infants un ambient de lleure,______________________
en un entorn natural i distès, que
propiciï l’ús i la practica de la llegua, perquè s’hi familiaritzin i perdin la vergonya tot jugant, fent
excursions, tallers, esports d’aventura, gimcanes, danses, etc.

OBJECTIUS
 Millorar la comprensió oral de la llengua anglesa.
 Augment de l’atreviment, recursos i fluïdesa a l’hora de parlar la llengua anglesa.
 Identificació de la llengua anglesa com a mitjà d’expressió i de lleure.
 Immersió gradual segons el cicle educatiu, atenent les particularitats de la franja d’edat,
per tal d’atendre millor les seves necessitats per assolir la comprensió oral de la llengua
anglesa.

Durant les estades lingüístiques, les activitats preparades parteixen d’uns valors, comuns a la
nostra cultura, i sense perdre l’esperit de les colònies de LLEURE I AVENTURA:



El respecte al company i a la diversitat.



Interculturalitat.



La sostenibilitat del medi ambient.



Integració i coneixement del territori.



El sentit de responsabilitat que implica la pertinença a un grup.



La formació integral de la persona dins del marc que imposa la convivència.



Fomentar l’autonomia del nen/a.



Foment d’hàbits saludables.

2. PROPOSTES EN ANGLÈS
The Magic Storyteller
Medieval Adventure
Adventures in Sherwood
The Greek Olympics
Adventure Raid

Educació
infantil

Cicle
inicial









Cicle
Mitjà

Cicle
superior









CICLE INICIAL

ESCOLTAR I APRENDRE

PARLAR I CONVERSAR

DIMESIÓ COMUNICATIVA
Producció de textos breus orals memoritzats com cançons, poemes, rimes, amb la utilització
d’imatges sempre que l’activitat ho requereixi, adaptant l’entonació, el to de veu o el gest al
contingut.
Reproducció del lèxic bàsic i dels missatges relacionats a les situacions comunicatives
habituals.
Participació activa en activitats de dramatitzacions, explicació de contes dialogats i
representacions conjuntes, com recitacions de poemes o cançons, mostrant respecte per
les produccions dels altres.
Comprensió d’instruccions simples de treball i d’actuació dins les colònies.
Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social.
Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual.
Comprensió global d’un text d’estructura repetitiva, amb un contingut fàcil d’entendre i de
predir amb ajut d’elements gestuals i icònics.
Comprensió específica del lèxic bàsic per entendre el contingut de narracions, descripcions i
situacions, amb ajut d’elements gestuals i icònics.
Interès i respecte per les intervencions orals dels altres.

Escriptura de mots i missatges breus a partir de produccions orals relacionades amb les
vivències, les experiències i les activitats a les colònies.
Comprensió de mots i frases senzilles conegudes i treballades en els contextos orals de
l’aula i les colònies.
Producció de missatges breus seguint un model treballat i fàcilment identificable en la
llengua d’aprenentatge.

FUNCIONAMENT
DE LA LLENGUA I
EL SEU
APRENENTATGE

LLEGIR , ESCRIURE I
COMPRENDRE

Reconeixement i identificació de mots i textos breus acompanyats de suport visual.

Observació de la importància dels aspectes fonètics, de ritme, accentuació i entonació
de la llengua anglesa i del seu ús per a la millora de la comprensió i producció orals.
Reconeixement i ús de mots i estructures senzills propis de la llengua anglesa.
Observació de les diferències entre la llengua oral i l’escrita.
Observació de la relació entre el so i la seva grafia.

CICLE MITJÀ

Participació activa en els intercanvis orals emprant la pronunciació, l’entonació, ritme i
expressions orals habituals d’ús a les colònies i valorant i respectant les normes que
regeixen la comunicació: formulació de preguntes, simulacions i diàlegs, context, etc.
Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons, poemes, rimes, amb
acompanyament d’elements no verbals que ajudin a la comprensió de la llengua.
Producció de missatges breus orals, utilitzant estructures pròpies de la llengua anglesa, que
permetin parlar sobre la vida quotidiana a les colònies tant en activitats individuals com en
grup.
Comprensió d’instruccions (rutines, ordres, etc.) simples i encadenades d’actuació durant
les colònies. Ex: missatges quotidians d’intercanvi social.
Identificació del lèxic bàsic d’un tema específic amb ajut d’il·lustracions o sense.
Audició i comprensió global de textos orals de tipologia diversa, en diferents suports i
formats (diàleg, relat, descripció) i amb un grau de dificultat adequat al nivell.
Ús guiat d’estratègies de comprensió: anticipació del contingut, formulació d’hipòtesis,
verificació, identificació de paraules clau.
Respecte i esforç d’atenció, comprensió i valoració per les intervencions orals dels altres.
Comprensió de textos senzills de la temàtica de les colònies per copsar el sentit general i
extreure’n informació per a la realització de tasques concretes o com a gaudiment de la
lectura.
Interès per la lectura de textos com a font d’informació i de plaer.
Producció de textos a partir de expressions i frases senzilles conegudes i treballades
oralment per transmetre informació rellevant relacionada amb els temes de treball.

FUNCIONAMENT DE LA
LLENGUA I EL SEU
APRENENTATGE

LLEGIR, ESCRIURE
I COMPRENDRE

ESCOLTAR I APRENDRE

PARLAR I CONVERSAR

DIMESIÓ COMUNICATIVA

Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua
anglesa. Ex: pronunciació i significat a partir de models escrits i expressions orals.
Ús de recursos que ajudin a l’aprenentatge de la llengua (memorització, recitació,
associació de mots) i reflexió sobre el propi aprenentatge, especialment per captar els
petits avenços que s’assoleixen.
Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera com a
instrument per a la realització de tasques, com a eina d’aprenentatge i d’accés al
coneixement i com a llengua de comunicació dins i fora de l’aula.

CICLE SUPERIOR
DIMESIÓ COMUNICATIVA

PARLAR I CONVERSAR

Interacció oral a les colònies en situacions reals o simulacions amb progressiva autonomia i
eficàcia.
Formulació de preguntes i respostes a missatges quotidians d’intercanvi social i relacionats
amb el contingut temàtic que es treballa, prestant atenció a l’entonació i la pronunciació
adequades.
Participació activa en les interaccions orals emprant la pronunciació, l’entonació, el ritme i
les estructures orals treballades i respectant les normes bàsiques de comunicació en les
exposicions (torn de paraula, to de veu).
Disposició per superar les dificultats que poden sorgir en una interacció tot utilitzant
estratègies que facilitin la comunicació (repetició, utilització d’exemples, gest, imatges).
Comprensió d’instruccions de treball i d’actuació a les colònies, aixó com dels missatges

ESCOLTAR I
APRENDRE

quotidians d’intercanvi social i de missatges relacionats amb el contingut temàtic de les
colònies.
Audició i comprensió de textos orals i audiovisuals (identificació del lèxic i expressions
bàsiques del centre d’interès, instruccions de jocs, receptes) adequat al nivell i a l’edat que
facilitin la interacció entre l’alumnat.

LLEGIR,
ESCRIURE I
COMPRENDRE

Interès i esforç per comprendre les produccions orals a les colònies.
Lectura de textos de la temàtica de les colònies, per copsar el sentit general i extreure’n
informació per a la realització d’una tasca concreta.
Producció de paraules, expressions i textos relacionats amb situacions de la vida
quotidiana a les colònies
Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites.

FUNCIONAMENT DE LA
LLENGUA I EL SEU
APRENENTATGE

Reconeixement i ús de les similituds i irregularitats bàsiques i formes gramaticals pròpies
de la llengua estrangera des d’una visió comunicativa i d’ús. Ex: textos escrits propis.
Utilització de recursos que ajudin a l’aprenentatge de la llengua com la memorització, la
recitació, l’associació de mots, el reconeixement d’estructures bàsiques.
Progressiva autonomia en l’aprenentatge: confiança en la pròpia capacitat per aprendre
una llengua estrangera, reflexió sobre el procés, organització i planificació del treball,
acceptació de l’error, valoració del treball cooperatiu, autocorrecció i autoavaluació de tot
el propi procés d’aprenentatge.

____________________________
____________________________
EDUCACIÓ INFANTIL
____________________
THE MAGIC STOYTELLER
2. PROPOSTES EN ANGLÈS

EDUCACIÓ INFANTIL

With this animation the kids will discover a magic book in which are kept all the different tales
around the world. Our Magic Storyteller is responsable for taking care of all these tales and to
preserve them, so nobody forgot them. But this magic book is a bit naughty and some characters
have run away from their stories. Our Storyteller needs the help of all the boys and girls so that the
characters come back. Do you want to help to save all the characters of our magic book?

MEDIEVAL ADVENTURE
EDUCACIÓ INFANTIL

With this animation the kids will travel to the Middle Ages and will have to help our squire to become
a Court Knight. We’ll experience many adventures and after pass in some tests, we’ll become
Knight Assistants and our Knight will accomplish his dream. Do you want to help our Knight and
become Knight Assistant?

ADVENTURES IN SHERWOOD
EDUCACIÓ INFANTIL

With this animation the kids will travel to Sherwood and live vibrating adventures with Robin Hood.
We’ll experience many funny moments, and once we’ve passed some test, we’ll become members
of Robin Hood’s gang!
Do you want to help Robin Hood and become real bandits?

THE GREEK OLYMPICS
EDUCACIÓ INFANTIL

We’ll move to the ancient Greece through our Stellar Door and we’ll take part in some unique and
exciting Olympic Games. Do you want to travel through our Stellar Door and participate in the Greek
Olympics?

ADVENTURE RAID
EDUCACIÓ
INFANTIL
The adventure
raid is a multidisciplinary
competition with the purpose to show your resistance,
navigation and survival skills, by teams with absolute autonomy. With this animation you will pass
different tests and you’ll get to know different disciplines of the so-called adventure sport.
Will you join us?
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