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1. Objectius Pedagògics de les Colònies   
 

     Totes les activitats pedagògiques que s’organitzen a l’Escola tenen l’objectiu 

essencial de contribuir a l’educació global dels nois i les noies. Però és en les activitats 

extraacadèmiques que podem garantir l’acompliment d’aquest objectiu, perquè 

faciliten enormement la relació dels joves entre ells i amb el professorat, fora del marc 

quotidià i les limitacions horàries. Amb aquesta filosofia s’organitzen, doncs, les 

colònies, l’activitat extraacadèmica més completa i interessant de l’Escola. Les 

colònies formen part de la programació global de l´Escola Intermunicipal del 

Penedès i, per això, comptem amb la col·laboració i el suport de tots els pares i 

mares. Anar a l’escola no és només assistir a una aula perquè ens expliquin una sèrie 

de conceptes, perquè quan anem de colònies, també som i fem Escola. 

Els OBJECTIUS GENERALS de les colònies són: 

 El respecte i la convivència amb els companys i l’aprofundiment en el coneixement 

dels altres. Alhora, la convivència amb els educadors que, fora de l’entorn 

acadèmic, ha de facilitar la relació amb els adults que no són de la seva família. 

 El desenvolupament de l’autonomia personal, organitzant-se i assumint 

responsabilitats com els adults: higiene personal, alimentació, creixement 

personal. 

 El coneixement d’entorns naturals i urbans diferents i el respecte que es mereixen. 

 La iniciació i la pràctica d’esports adequats a l’edat i l’interès de l’adolescent. 

     A les colònies de 3r d’ESO, a partir d’un plantejament interdisciplinari, es combina 

la convivència amb activitats integrades tant en medi natural com urbà, i es 

persegueixen una sèrie OBJECTIUS DIDÀCTICS específics: 

 Conèixer  València, Horta de Sant Joan, Xerta i Alcanar. 

 Practicar una activitat física (BTT) 

 Sensibilitzar-se vers el respecte a la natura.  

 Escoltar i seguir instruccions; valorar i respectar els comentaris dels companys i 

monitors i participar activament en les decisions del grup. 

 Valorar la importància del treball en equip per aconseguir fites. 
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2. Lloc d’estada  
 

     Durant els tres dies, estarem instal·lats a l’Hotel Carlos III, al terme municipal 

d’Alcanar i a uns 3 km de distància de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).  

     

 

 

 

 

     L’hotel disposa de 59 habitacions, totes elles amb vistes al mar i al Delta de l’Ebre. 

Les que tenim assignades són habitacions de 3 i 4 persones. Els agrupaments de les 

habitacions els han fet els vostres fills i filles, i a ells correspondrà també la 

responsabilitat de mantenir l’espai en condicions d’ordre i netedat, així com de tenir 

cura de tot el material del recinte.  

Normativa interna de l’hotel. No està permès: 

- menjar o beure en les habitacions  

- fumar en tot el recinte 

- Canviar d’habitació durant la nit 

- Fer soroll a partir de les 23.30h 

    

  A part del restaurant, el bar i piscina, l’espai ofereix  Wi-fi gratuït, dos ordinadors a la 

zona de recepció, una habitació de jocs amb televisor i llibres. 

 

Podeu ampliar la informació a http://www.carlostercero.com/ 

Telf. Hotel Carlos III  977 737 042 

http://www.carlostercero.com/
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3. Descripció de les activitats   

Via verda 

     El que avui coneixem com a via verda era, a mitjans del segle XX, la ruta per on 

circulava  el ferrocarril.  

Una vegada tancada la via a la circulació, la ruta va ser reformada i restaurada per  

reservar el seu ús exclusivament al usuaris que es desplacessin en transport ecològic, 

com és la bicicleta. Remarquem que es tracta d’una ruta apta per a tothom ja que el 

desnivell és mínim. 

     El recorregut en BTT que 

realitzarem nosaltres és el que 

segueix des d’Horta de Sant Joan 

fins a Xerta. 

     El contracte amb la companyia 

Montsport inclou el lloguer de les bicicletes i el casc. 

 

L’Oceanogràfic de València, el 2n major aquari d’Europa  

     A l’Oceanogràfic i estan representats els principals ecosistemes marins del 

planeta. 

     Cada edifici s’identifica amb 

els ambients marins següents: 

Mediterrani, Aiguamolls, Mars 

Temperats i Tropicals, Oceans, 

Antàrtic, Àrtic, Illes i Mar Roig, a 

més del Dofinari i del 

Papallonari. 

     A l’Oceanogràfic es poden dur a terme una gran quantitat d’activitats educatives 

amb els  alumnes i, a més, conéixer de primera mà exemplars de beluga, lleons 

marins, taurons, dofins, pingüins, meduses, etc. 
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Bolera Costa Azahar  

Sessió nocturna de bitlles a la Bolera Costa Azahar de Benicarló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port Aventura 

Estada d’un dia sencer al parc de Port Aventura World.  
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4. Horari i Planificació de les activitats 
 
 

DIMECRES dia 1 

   --sortirem de l’escola a les 8.30h direcció Horta de Sant Joan 

   --cal portar esmorzar, dinar i anar vestit amb roba esportiva.  

 

 

 DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 3 

Matí 

 

11h arribada a Horta de 

Sant Joan:  esmorzar i 

Inici via verda. 

13.30h dinar 

 

8.30h Esmorzar a l’hotel 

8.30h Sortida cap a València: 

 

Visita a l’Oceanogràfic 

 

13.30h Reagrupament i dinar 

 

17.30 Retorn a l’hotel d’Alcanar. 

 

9.30 endreçar habitacions 

10h sortida cap a Port 

Aventura 

 

Tarda* 

 

17.30h Finalització via 

verda i sortida cap a 

l’Hotel a Alcanar 

 

Tornada: cap a les 17h. 

Arribada a l’Inter 18.30h 

20.30h Sopar a l’hotel  

Nit 
22h Activitat d’orientació a 

l’Hotel. 
21.30h Activitat lúdico-esportiva a la 

Bolera de  Benicarló 

 

 
 
 
 
 
 

*Els tres dies se’ls donarà berenar en acabar l’activitat de tarda 

 

Divendres  3 

Arribarem a l’escola aproximadament a les 18.30h. No hi haurà servei de 

transport per l’alumnat de fora de Sant Sadurní. Caldrà que aneu a 

recollir els vostres fills. 

 

al portar esmorzar i dinar.¿?                                                



Colònies a Alcanar 

3r ESO. Curs 2019-20 

 

 

5. Material necessari 
 

Cal que els vostres fills i filles portin el següent material: 

 ESMORZAR I DINAR del 1r dia 

 motxilla petita per a l’ús diari 

 roba (de passeig i esportiva per la BTT. Aquesta cal portar-la 

posada el 1r dia) 

 roba interior 

 banyador (possibilitat de banyar-se a la piscina exterior de l’hotel). 

 tovallola gran per la dutxa  

 sabatilles de goma per a la dutxa 

 crema protectora solar (de cara i de llavis) 

 pijama 

 necesser 

 bossa per a la roba bruta 

 anorac i/o cangur (que siguin impermeables) 

 calçat còmode 

 ulleres de sol 

 llum pel casc de la bicicleta, si se’n té o llanterna.  

 

 

NO OBLIDEU PORTAR 

  -DNI 

  -TARGETA SANITÀRIA 

  -MEDICAMENTS QUE NECESSITIN I EL DOCUMENT SIGNAT ON HI CONSTIN LES  

   DOSIS QUE CAL PRENDRE. 

 

RECORDEU QUE: 

- El professorat no es farà càrrec del material extraviat que no sigui estrictament 

imprescindible en les colònies: diners, mòbils, altaveus... 

- L’ús del mòbil continua subjecte a la normativa interna de l’escola, quedant, per tant, 

exclòs durant la realització de les activitats. 

- Durant els dies de colònies, per a qualsevol informació sobre l’estada, podeu trucar 

a l’escola (93 891 20 61). 

El dimecres 1 d’abril cal ser a les 8.15h a l’escola per sortir puntualment. 

El divendres 3 d’abril arribarem a les 18.30h. 
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AUTORITZACIÓ PER A LA MEDICACIÓ 

 

En/Na ____________________________________________ com a pare/mare/tutor legal de 

l’alumne _____________________________ l’autoritzo  que durant els dies de colònies (1, 2 i 3 

d’abril de 2020 a Alcanar)  prengui la següent medicació: 

 

Medicació Dosificació Horari 

   

   

   

   

   

 

Signatura i DNI : 

 

 

Si l’alumne/a pateix alguna al·lèrgia, intolerància alimentària o qualsevol consideració 

relacionada amb la seva salut també ens ho podeu notificar en aquest full. 

 

Al·lèrgia a: 

 

Intolerància alimentària a: 

 

A tenir en compte amb: 

 

 

 

Si cal alguna medicació es pot anotar en el requadre de dalt. 
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Escola Intermunicipal del Penedès,2 de març de 2020 

 

Benvolguts pares i mares, 

 

Segons el Decret 56/2003 que regula les activitats fisicoesportives en el medi natural, les famílies 

han d’autoritzar la realització de la majoria de les activitats que realitzarem durant les colònies. 

Com que en les colònies de 3r d’ESO hi ha inclosa l’activitat de la via verda en bicicleta, activitat 

tipificada en aquest decret, cal que signeu la butlleta següent, que autoritza els/les vostres fills i 

filles a poder-les realitzar.  

Trobareu detallades les activitats en els dossiers de colònies que hem penjat a la pàgina web de 

l’Escola. Per tant, cal que el llegiu abans de signar la butlleta.  

 

Atentament, 

 

 

Josep Solé                  Montse Rubio     

Director                          Coordinadora de 3r d’ESO  

 

 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

En/na   ...................................................................... , com a mare, pare, tutor o tutora, 

 

autoritza l’alumne/a ........................................................................................................ 

 

de 3r d’ESO a participar en les colònies a Alcanar, i faig constar que tinc coneixement de les activitats 

fisicoesportives que es duran a terme, ressenyades en el dossier de colònies que hi ha penjat a la 

pàgina web de l’Escola. 

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques i quirúrgiques necessàries, als 

possibles desplaçaments derivats en el vehicle privat destinat a l’ús d’emergències i a 

l’administració d’antitetànics i/o antiinflamatoris en cas d’urgència, sempre sota direcció 

facultativa autoritzada. 

 

                                                                  Sant Sadurní d’Anoia, ............març de 2020 

Signatura 



Colònies a Alcanar 

3r ESO. Curs 2019-20 

 

 

 

 

Sant Sadurní d’Anoia, 2 de març de 2020 

 

Benvolguda família, 

 

Estem convençuts que els vostres fills i filles tindran una actitud correcta durant l’estada a l’Hotel 

Calros III d’Alcanar, durant els dies 1, 12 i 3 d’abril de 2020. 

 

En cas contrari, però, hauran de tornar a casa abans de la data prevista i vosaltres 

us heu de comprometre a venir a buscar-los allà on estem allotjats. 

 

Com a conformitat, us demanem que signeu la butlleta adjunta i ens la retorneu al més 

aviat possible. 

 

Si teniu algun dubte, truqueu a l’escola (� 93 891 20 61) i parleu amb el tutor o la tutora 

corresponent. 

 

Cordialment, 

Equip de professors acompanyants de 3r d’ ESO 
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✂------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIP TUTORIAL I ACOMPANYANTS 

 

Està format per: 

 

● Natalia Gordon (tutora de 3r A) 

● Marta Casals (tutora de 3r B) 

● Pere Vendrell (tutora de 3r C) 

● Aura Gumà (tutora de 3r D) 

● Eloi Cardenete (tutor de 3r E) 

● Montse Belmonte (tutora de 3r F) 

● Marta Rosell (tutora de 3r G) 

● Roger Raventós (tutor Aula Siei)  

● Enric Parera (professor de tecnologia) 

● Montse Rubio (Coordinadora de 3r d’ESO) 

● Lep Solé (professor de 3r G i Director de l’Escola Intermunicipal del Penedès) 

 

 

 

En/na _________________________________________, com a  pare/mare o 

tutor legal de l’alumne/a ___________________________________,em 

comprometo a venir a buscar el/la meu/va fill/a a la casa de colònies en cas que 

aquest/a hagi de retornar per mal comportament. 

 

SIGNATURA  Sant Sadurní d’Anoia, …………març de 2020  

 

          

            


