
POCS RECORDS SÓN MÉS VIUS EN 
LA MEMÒRIA DE QUALSEVOL 
PERSONA QUE LES ESTADES 
ESCOLARS EN CASES DE COLÒNIES. 

Per als infants i els joves és una 
experiència extraordinària, plena 
d’aventures, emocions i vincles 
d’amistat.

Per a les famílies és un suport ideal en 
el procés de creixement i maduració dels 
fills, que se sentiran, per primera 
vegada, autònoms i independents.

Per a l’escola és una eina educativa que 
aproxima els alumnes al coneixement de 
manera vivencial i que cohesiona el grup.

  COLÒNIES 

 ESCOLARS

 Una experiència 

inoblidable

Una 
oportunitat per 

al lleure educatiu, 
reconegut a la 

Declaració universal 
dels drets dels 

infants

Enriqueixen 
el currículum 

escolar

Més 
del 50 % 

de les escoles 
catalanes 

en fan

Més 
d'un segle 
de tradició

Formen 
part dels 
projectes 

educatius de 
la majoria 
d’escoles

Idònies 
per a 

l’aprenentatge 
per 

competències

Un recurs 
per a la 

innovació 
educativa

Integrades 

al nostre 

sistema 

educatiu

Plataforma per a la promoció 
de les colònies escolars

Quins 
valors es 

treballen en 

unes colònies 

escolars
?

Creativitat
Respecte 

a la 
diversitat

Habilitats 
emocionals 

Sociabiliat i 
cooperació

Consciència 
mediambiental

Autonomia 
i adaptació 

a noves 
situacions

Pensament 
crític

NOUS 
REFERENTS

Els monitors i les 
monitores tenen 

experiència i formació en 
les activitats de lleure 
educatiu i s’aproximen 
als infants de manera 

informal i lúdicaEXPERIMENTEM 
EMOCIONS

Desenvolupem habilitats 
socials i emocionals en 
un espai que no és ni 

l’acadèmic ni el familiar 
gràcies a la diversitat 

de situacions 
que vivim

APRENEM DE 
MANERA DIRECTA

Explorem, observem i 
experimentem en un 

entorn natural els 
continguts que hem 
treballat a classe a 

través del joc i la 
diversió

ENFORTIM 
VINCLES

Millorem les relacions 
personals entre 

companys convivint les 
24 hores i enfortim el 
lligam entre el grup i 

els mestres

CANVIEM 
D’ENTORN

Ni a casa ni a l’escola. 
Un altre escenari, un 

altre ritme i altres 
activitats. Un horitzó 

més ample i noves 
experiències

Per què 
fem 

colònies 

escolars
?
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disseny: carme guri


