
Colònies AMPA 
Casa de colònies LA CENSADA 

AMPA ESCOLA IPSE (Ed. Primària) 



Més Temps Lliure neix de la mà de dos professionals del sector amb més de 15 anys 
d’experiència en el lleure, un projecte innovador, engrescador i de qualitat. Ofereix els 
seus serveis educatius a escoles, AMPA, grups familiars, associacions i administracions 
que volen realitzar treballs educatius en el temps de lleure. 
 
La nostra tasca educativa es distribueix en diferents àrees: 
  
• Casals d’estiu, Nadal, Setmana Santa activitats que realitzem a cases de colònies, 

institucions, centres escolars o centres esportius.  
 

• Convivències escolars, colònies d’estiu i activitats d’un dia. Que realitzem a diferents 
cases de colònies.  
 

• Activitats familiars: Sortides d’un dia, caps de setmana actius, vacances..., tot amb 
activitats diverses que ens ajuden a gaudir de la natura i de noves amistats. 

 
 
 
 
 
 

Més Temps Lliure 



Empreses associades 

Tenim un equip humà professional del lleure educatiu formats pels cursos que imparteix 
la nostre pròpia Escola de Monitors i que vetlla amb tot moment pel bon funcionament 
del casal d’estiu. Un equip que gaudeix de la seva feina i dia a dia treballa per a millorar 
els projectes educatius que realitzem a cada escola. 
 
 
Tots els nostre projectes educatius de Lleure estan avalats per un model de qualitat en 
conformitat a la norma UNE-EN ISO 9001 segons el procediments de l’Associació 
Catalana d’empreses de lleure, educació i cultura. 





Activitats de 1er a 3èr  PRÒXIMA ESTACIÓ LA LLUNA 

   1er dia 2on dia 3r dia 4rt dia 5è dia 

9,00 Sortida des de l’escola Esmorzar 

10,00 

Arribada a la casa 

Instal•lació 

DINÀMIQUES DE 

PRESENTACIÓ. 

 Excursió al bosc de 

la Fou 

(pels voltants del 
centre de formació 

d’astronautes) 

LES PROVES 

GALÀCTIQUES DELS 

ASTRONAUTES 

  

(Equilibri, punteria, 

resistència, 

memòria, enginy..) 

TALLER GRUPAL 

  

(El nostre coet: 

Pròxima estació la 

lluna) 

RECOLLIDA D’HABITACIONS 

Que és el que més has 

gaudit? 

Entrega de diplomes  de 

l’escola de formació 

d’astronautes. 

13,30 Dinar 

14,30 Temps lliure amb monitors 

15,00 
FUTBOL AERI  

(Gran partit de futbol-flag 
 Tornada a la casa 

 PLANETARI  

MÒBIL 

EL SISTEMA SOLAR  

  (Cursa d’Orientació)  
Comiat i tornada a l’escola! 

17,00 Berenar   

  

  

  

  

  

17.30 PISCINA 

19,00 Temps lliure i dutxes 

20,30 Sopar 

21,30 JOC DE NIT JOC DELS ESTELS RUTA NOCTURNA PARTY 

23,30 Acomodament habitacions 



   1er dia 2on dia 3r dia 4rt dia 5è dia 

9,00 Sortida des de l’escola Esmorzar 

10,00 

Arribada a la casa 

Instal•lació 

DINÀMIQUES DE 

PRESENTACIÓ. 

EXCURSIÓ A LA FOU  

Sant Marti de Tous 

 

GRABACIÓ D’UN 

LIPDUB  
RUTA BTT 

RECOLLIDA 

D’HABITACIONS 

Que és el que més has 

gaudit? 

13,30 Dinar 

14,30 Temps lliure amb monitors 

15,00 TIR AMB ARC I SLACK-LINE  Tornada a la casa 
CURSA 

D’ORIENTACIÓ 

PISTA AMERICANA 

Cursa de relleus,  

circuit de rodes i 

teranyines, xanques 

 Comiat i tornada a 

l’escola! 

17,00 Berenar   

17.30  PISCINA   

  

  

  

  

19,00 Temps lliure i dutxes 

20,30 Sopar 

21,30 JOC DE NIT 

ELS ANIMALS 

NOCTURNS  

(Joc de rol) 

RUTA NOCTURNA 

(Constel·lacions) 
PARTY 

23,30 Acomodament habitacions 

Activitats de 4rt i 5è   TECNORAID 



Tenint en compte el Centre d’Interès, a continuació exposarem els objectius: 
 
• Afavorir un desenvolupament personal dels participants 
• Aconseguir una autonomia física i personal 
• Participar en les diferents activitats presentades 
• Treballar en equip  

Objectius generals 



• Motxilla. 
•  Sac de dormir. 
•  Pijama. 
•  Pantalons llargs i/o curts. 
•  Roba d’abric.  
• Banyador, tovallola i xancletes per la piscina. 
• Casquet de bany. 
•  Jerseis i dessuadores. 
•  Roba de recanvi (còmode). 
•  Roba interior  i mudes. 
•  Estris d’higiene personal. 
•  Calçat còmode de muntanya i esport. 
•  Impermeable.  
•  Gorra, lot o llanterna i cantimplora. 
•  Xancletes (per la dutxa), crema solar, protecció labial i tovalloles. 
• Repel·lent de mosquits. 

Que cal portar? 

RECORDEM: que cal dur la roba ben marcada amb el nom i cognoms. 



Cal recordar: 

Documentació necessària per fer la matricula 
• Els fulls de matriculació omplerts amb totes les dades necessàries i signat per el pare, 

la mare o el tutor legal.  
• Una fotografia de carnet adjunt a la inscripció. 
• Una fotocopia de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança medica privada. 
• La fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat. 
• Recepta medica si s’escau. 

 
Recordar que el dia que marxem de colònies cal portar la CATSALUT ORIGINAL per tal 

d’entregar-la al coordinador de les colònies 
 
 
 

Horaris de sortida i arribada  
Quedarem a l’escola les 8:45h (C/Casanova davant ametller) 

Arribada a l’escola a les 17:00h aproximadament 
 

 
 

 



MÉS TEMPS LLIURE 

En cas de qualsevol consulta no dubteu en utilitzar els nostres mitjans de contacte: 

Telèfon: 647 05 07 86 (AMPA) | 676·58·13·41 (Marc) 
info@mestempslliure.cat | www.mestempslliure.cat 

facebook.com/Mestempslliure 

Segueix les colònies a: 


