
  Activitats estiu 2020 
 

 
 

ESTADES CASES COLÒNIES FUNDESPLAI 
 
No hem pogut gaudir de les colònies de primavera, però estem posant molta il·lusió en aquest 
retrobament per començar a generar de nou les il·lusions i les motivacions necessàries per 
ajudar en el desenvolupament bio-psico i social d’infants, joves i les seves famílies. Els infants i 
els joves, i també els equips educatius, necessitem retrobar-nos, treure la guitarra i el cançoner, 
fer la motxilla, dormir sota els estels, reconnectar amb els paratges del nostre país…. I juntes, 
fer més esplai! 
 
Aquest any més que en altres ocasions les activitats de lleure de l’estiu tindran un paper molt 
rellevant, ja que es convertiran en el punt de retrobament de molts infants i joves, i seran un 
espai idoni per poder treballar aspectes relacionats amb una certa normalització de la vida 
quotidiana de la infància: el retrobament amb la natura, la recuperació de l’activitat física, el 
treball de les emocions, la preparació pel curs educatiu 2020/21. 
 
Estem treballant de valent amb el departament de Cases de Colònies, fent un estudi de les 
instal·lacions, tenint en compte els grups que entren en conflicte perquè coincidíeu a la mateixa 
casa, adaptant les instal·lacions als nous protocols que ha aprovat el Direcció General de 
Joventut (restàvem a l´espera de tenir el document definitiu per poder fer una proposta en 
ferm). 
Us demanem certa flexibilitat, l´equip de cases de colònies està fent un esforç per adaptar les 
instal·lacions a les mesures de seguretat i sanitat necessàries i estan treballant en una proposta 
per donar-vos una resposta individualitzada a cada entitat en relació a les reserves que teniu 
fetes. 
 
Cal que tingueu en compte que aquelles entitats que tenen ajuts en estades en cases de 
colònies, només podran gaudir d’aquest ajuts durant l’any 2020, no es podran traslladar d’un 
any per l’altre. Si no es realitzen les estades perdrem els ajuts. 
 
Us fem arribar una petita enquesta perquè contesteu un parell de preguntes que ens ajudaran 
a replantejar la situació i a garantir al màxim l’aprofitament dels recursos, intentant trobar la 
millor alternativa per a totes les entitats: https://bit.ly/ColòniesEsplais2020 
 
A banda, en cas que no sigui possible fer les colònies aquest estiu, pel fet de ser esplais de la 
Federació tenim certs avantatges: 
 

• Podem  ajornar la nostra estada d’estiu sense cap cost addicional a un any vista i ens 
queda la bestreta realitzada  a conta de la nova reserva. 

• Si decidiu fer les colònies/campament en el primer trimestre del curs 2020-2021, per a 
fer cohesió de grup, trobades de famílies, colònies de castanyada o hivern, podreu 
gaudir de monitor/a de natura igual que a l’estiu. Només per estades fins el 31/12/20. 
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