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Entitat 
Nom: Grup d’Esplai Blanquerna 

Adreça: C/Sant Francesc, núm. 26 (Aprt. Correus 526) 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977440200 / 649996277 Correu-e: apolo@uoc.edu 

Web: http://      

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Colònies 

Responsable: Antoni Polo Moya 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Dansa  Formació  Salut 
 Espectacles  Lleure  Social 
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres: Colònies  

Objectius: 1. Oferir als infants formes engrescadores de passar el temps de lleure fomentant la 
creativitat, la imaginació… 
2. Contribuir al desenvolupament positiu de la personalitat dels participants 
3. Fomentar el treball cooperatiu i aprendre a compartir 
4. Reforçar aprenentges bàsics adquirits a l’escola 
5. Fomentar hàbits saludables d’higiene, alimentació i cura d’un mateix 
6. Aconseguir una convivència positiva entre tots els participants veient les diferències 
com a quelcom enriquidor i no que ens serveixi per a separ-nos 
7. Oferir espais per a la reflexió personal i col·lectiva que ens uneixi i millori la 
convivència 
8. Descubrir i gaudir de l’entorn respectant-lo i tenint cura d’ell 
9. Aprendre a orientar-se a la muntanya i a la ciutat a partir de plànols senzills i punts 
de referència 
10. Reforçar hàbits d’ordre personal i social 

Descripció: Convivència durant deu dies de nens i nenes i monitors en un entorn diferent al 
quotidià (envoltats de natura), que permet compartir un conjunt d’experiències de 
naturalesa molt diversa però molt enriquidores per a tothom.  Al llarg d’aquests dies 
s’organitzen tota una sèrie d’activitats: tallers, excursions, gimcanes, activitats 
esportives, vetllades, jocs… al voltant d’un centre d’interès. A part la convivència 
durant deu dies en el mateix espai fan de la convivència, els hàbits i les normes un 
recurs educatiu de primer ordre.  

Destinataris: nens i nenes de 6 a 14 anys 

Durada: 10 dies al mes d’agost 

Preu:  330€/nen 
 Gratuït  
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Observacions: Sempre s’ha procurat que l’activitat fos un recurs per aquells nens i nenes amb 
dificultats importants a nivell familiar i social i a qui els és difícil poder accedir d’una 
manera normalitzada a activitats d’aquestes característiques. 

 


