
C O L Ò N I E S
E S C O L A R S

2 0 2 2 - 2 0 2 3
ACTUALITZAT EL 06/04/2023

Un dia a La Carral...



Hola!     1.

Amb aquest dossier esperem poder resoldre

tots els vostres dubtes. Els que tingueu des de

l'escola, però també els de les famílies.

La Carral és un oasi, una bombolla aïllada del món. En aquest raconet envoltat de roures i

pins el temps passa a una altra velocitat; els dies s’estiren i s’estiren entre jocs, cançons i

rialles. Cada moment és únic, és irrepetible. Aquí és on comença la màgia: podràs ser qui

realment ets.

A La Carral desconnectem de les pantalles i connectem amb la realitat. Mirem als ulls,

parlem amb la boca. El primer dia arribem amb la motxilla a l'esquena, expectants per què

trobarem. De seguida els monis ens venen a rebre, ens somriuen, ens canten, ens fan jugar.

L'últim dia, en marxar, tornem a agafar la motxilla, però aquesta vegada la carreguem de

records i experiències inoblidables.
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La Carral és una casa de pagès restaurada a la qual s'hi han afegit edificis de nova

construcció. Està situada a la demarcació de Lleida, a la Catalunya Central, al sud de la

comarca del Solsonès. Pertany a la població d’El Miracle.

La casa es troba en un gran pla, envoltada de natura. El paisatge és tranquil i el lloc molt

acollidor.

La localització de La Carral és al Km 7 de la LV-3002. Coordenades: N 41º 54’11.0’’ // E 1º
32’17.4’’. 

Tot seguit adjuntem el plànol de la nostra ubicació:

2 km - Santuari del Miracle

10 km - Santuari de Pinós

12 km - Solsona: catedral, pou de gel,

museu diocesà...

15 km - Cardona: castell, mines de sal,

museu de la sal... 

43 km - Port del Comte: pistes d’esquí.

Som a prop de...

2. On som?

convivencies.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net
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2- Cal que ens envieu les activitats que voleu realitzar durant la vostra estada a

l'adreça convivencies.alacarral@gmail.com com més aviat millor i com a molt

tard a mitjans de febrer del 2023 (Per a les escoles que veniu a la tardor del

2022 cal que envieu les informacions un mes abans de començar l'estada o tan

aviat com us sigui possible).

També ens haureu d’informar del nombre de persones que sereu (detallat per

cursos i classes) i les  al·lèrgies alimentàries, així com altres observacions que

considereu adients en referència al vostre alumnat. 

3- Quan arribeu a La Carral, el nostre equip de monis us estarà esperant i ja

començaran les colònies!

4- L’últim dia de la vostra estada caldrà que confirmeu a les coordinadores el

número d’alumnes i de mestres que finalment heu vingut. La setmana següent us

enviarem, per correu electrònic, la factura pel nombre real de persones que

haureu estat. Podreu pagar a través d’una transferència bancària al número de

compte corrent que figura al contracte i a la factura.

Una bona comunicació amb els responsables de l’escola ens ajudarà a
poder concretar millor els vostres objectius i poder conèixer el perfil dels
participants, i això sempre ens permetrà una millor adaptació de
programacions i activitats.

convivencies.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net

3. Com ens organitzem?

Si teniu algun cas
d’al·lèrgia o
intolerància

alimentària caldrà
que ens especifiqueu
què pot i què no pot

menjar el vostre
alumne. Per

exemple: si un infant
és al·lèrgic als fruits
secs o a la lactosa,

ens cal saber si
també ho és a les

traces o no.

Si un infant amb
necessitats

educatives especials
ve acompanyat d’un
vetllador/a, aquest
haurà d’estar fent
l’acompanyament

tant de les activitats
com en les estones

lliures.

1- Durant el setembre d'aquest nou curs us farem arribar el contracte de la

vostra estada per correu electrònic. A partir del moment en què ens el retorneu

signat, tindreu la plaça reservada. En el mateix correu també us enviarem altres

informacions: el llibret d'activitats, les condicions d'estada i la zona

d'habitacions que us hem reservat, amb el nombre d'habitacions i places que hi

ha a cada una d'elles.
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4. L'equip de monis
Cada classe tindrà un monitor/a que dinamitzarà les
activitats. A part dels monis, l'equip de La Carral consta de
molta gent més que vetlla perquè tot rutlli: l'equip de
coordinació, el personal de cuina i neteja,  manteniment...

Tenim un equip de monitors fix, recolzat per monis eventuals.

Tots ells estan formats a partir de la filosofia de La Carral i la

majoria, quan eren petits, havien vingut de residents durant les

colònies d’estiu, amb la qual cosa coneixen tots els espais i el

funcionament de la casa. 

Les persones que formem part de direcció i coordinació

coneixem a tots i a cada un dels monis que treballen a La

Carral. Molts de nosaltres vivim a la mateixa casa de colònies. 

4

mailto:convivencies.alacarral@gmail.com
http://www.alacarral.net/


5. Horari base 

Joc lliure. Podeu anar als camps d’esport, al parc infantil, al sorral, als futbolins...
(al llarg d'un dia aneu variant d'espai, fem que mai coincideixin dues escoles).

Joc lliure. Podeu anar als camps d’esport, al parc infantil, al sorral, als futbolins...
(al llarg d'un dia aneu variant d'espai, fem que mai coincideixin dues escoles).

Estona lliure. Els vostres monis us informaran de quins espais podeu utilitzar durant
aquesta estona (camps d’esport, parc infantil, sorral, futbolins, boscos de
cabanes). També és un bon moment per instal·lar-vos a les habitacions.

Joc lliure. Podeu anar als camps d’esport, al parc infantil, al sorral, als futbolins...
(al llarg d'un dia aneu variant d'espai, fem que mai coincideixin dues escoles).

HORARI BASE D'UN DIA COMPLET DE COLÒNIES

8:00                Us despertem amb musiqueta!

9:00 – 9:30     Esmorzeu (abans de començar, els monis venen a cantar una cançó de bon profit).

9:30 - 10:00       

10:00 – 13:00   Activitat  de matí.

13:00 – 13:30   Estona lliure.

13:30 – 14:00   Dineu (abans de començar, els monis venen a cantar una cançó de bon profit).

14:00 - 15:00    

15:00 – 17:45   Activitat de tarda.

17:45 – 18:00   Bereneu.

18:00 – 20:00  

20:00 – 20:30  Sopeu (abans de començar, els monis venen a cantar una cançó de bon profit).

20:30 – 21:00    

21:00 – 22:30   Activitat de nit.

22:30               Pugeu a les habitacions per anar a dormir.

*HORARI MONITORS/ORES: Els trams marcats de color rosat, corresponen a l’horari en què els

nostres monis estan amb els vostres alumnes. Els trams sense marcar corresponen a les estones de

descans dels monitors/ores i que, per tant, els infants estan amb mestres. 

* Del servei de menjador se'n fa càrrec el personal de La Carral. La vigilància del menjador (que els

infants no s'aixequin durant l'àpat, no juguin amb menjar, etc.) és a càrrec de mestres i

acompanyants. Un cop han acabat l’àpat, els infants s’han d’esperar al mateix menjador i els monis

els vindran a buscar. L'equip de mestres podeu menjar després, quan els infants estan fent estona

lliure amb els monitors/ores.

* Els monis dinamitzen les activitats de matí, tarda i nit. Els mestres també hi podeu participar o ser-

hi. Si decidiu no anar-hi, cal que els monis sàpiguen on localitzar-vos per si passés qualsevol cosa

durant l’activitat (també cal que ens faciliteu un número de telèfon). Si sortiu de La Carral, cal que

sempre es quedi un responsable a la casa de colònies.

convivencies.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net
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6. Activitats 

Llegendes
• LL - 1r Cicle Ed. Infantil (Llar d’Infants)   
• EI - 2n Cicle Ed. Infantil (I3, I4 i I5)
• l   - Cicle Inicial
• M - Cicle Mitjà 
• S - Cicle Superior                              
• E - ESO

Durada de les activitats:
   Activitat llarga (tot el matí o tota la tarda)
   Activitat curta (cal combinar dues activitats 
   curtes per omplir una franja horària)

 Trobareu totes les activitats que oferim al enllaços següents: 

ESCOLES TARDOR 2022:
ACTIVITATS PETITS (1r i 2n Cicle d'Educació Infantil i Cicle Inicial):
https://www.alacarral.net/docs/activitats_petits_tardor_22.pdf

ACTIVITATS GRANS (Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO): 
https://www.alacarral.net/docs/activitats_grans_tardor_22.pdf

ESCOLES PRIMAVERA 2023:
ACTIVITATS PETITS (1r i 2n Cicle d'Educació Infantil i Cicle Inicial):
https://www.alacarral.net/docs/activitats_petits_primavera_23.pdf

ACTIVITATS GRANS (Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO): 
https://www.alacarral.net/docs/activitats_grans_primavera_23.pdf

A l’hora d’escollir les activitats, cal que tingueu present la següent informació:

 

convivencies.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net

Com escollir les activitats?
Us proposem un seguit d’activitats que estan agrupades 

per temàtiques: esplai, natura, món rural, pastisseria i artesania.
Podeu combinar totes les activitats que apareixen al llibret 

en funció de les vostres preferències. 
L’única cosa que haureu de tenir en compte és l’edat 

dels vostres alumnes i la durada de les activitats. 
Aconsellem fer la tria de manera variada, perquè pugueu gaudir 

d’una estada ben completa. 
 

Recomanem que prioritzeu la tria d'activitats 
que es puguin fer a l'aire lliure!
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I si plou?
A La Carral disposem de molts espais coberts i
múltiples recursos perquè, en cas de mal temps,

els infants puguin seguir realitzant activitats
adaptades per fer a l’interior sense necessitat

d'haver de coincidir amb altres escoles.

Quantes activitats es poden escollir?
Tot seguit trobareu un exemple de programació (per escola de 3 dies).

1r dia 2n dia 3r dia

Activitat
matí

Activitat
tarda

Activitat
nit

Arribada, presentació,
reconeixement

de l'entorn i jocs de
relació.

Hora dels adéus
i comiat

amb els monitors/es

Activitat de nit
(Ex: Joc de nit)

Activitat de nit
(Ex: Vetllada, danses...) X

1 activitat llarga 
o 2 activitats curtes 

1 activitat llarga 
o 2 activitats curtes 

1 activitat llarga 
o 2 activitats curtes 

1 activitat llarga 
o 2 activitats curtes 

convivencies.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net
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La seva roba (incloure-hi roba d’abric, un cangur i calçat de recanvi).

El sac de dormir i coixinera.

Necesser.

Llanterna.

Una mascareta (per si calgués anar al metge).

Motxilla petita d'esquena i cantimplora resistent i que tanqui bé.

 

 

Als grups d'educació infantil els pugem nosaltres les maletes a les habitacions. Per qüestions

d’espai, recomanem que portin motxilla o bossa, en comptes de maleta dura. I ens va molt

bé si cada classe porta la bossa marcada d’alguna manera ben visual: cinta de color, dibuix,

nom de la classe, etc.

Si feu l'estada a partir del mes de juny i desitgeu utilitzar la piscina, caldrà que els infants

portin els estris necessaris (banyador, tovallola, xancletes...). També ens caldrà saber-ho,

com a màxim, a mitjans de febrer, per poder contractar el servei de socorrista.

7. Què han de dur els infants?

convivencies.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net

8

mailto:convivencies.alacarral@gmail.com
http://www.alacarral.net/


8. Autorització  transport
 
 
 

Cada família ha de signar aquesta autorització (que us farem arribar més endavant

juntament amb tota la documentació) per si, durant l'estada, haguéssim de portar un nen/a

al metge amb el cotxe de La Carral. Si a l’escola ja feu signar una autorització semblant, no

cal que utilitzeu la nostra.

     

Autorització per a usar un vehicle privat de La Carral per al desplaçament no urgent
ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica.
En/na. ....................................................... amb DNI núm. ................................... com a

pare/mare o tutor del nen/a ..................................................... autoritzo que el meu fill o filla

usi un dels vehicles privats de Residència Infantil La Carral, per al desplaçament no urgent ni

especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica. El vehicle el durà un dels responsables

de l’equip de dirigents de la casa de colònies La Carral, i sota la tutela del seu professor o

tutor. L’ús del vehicle es farà sempre seguint les normes de circulació i usant els sistemes de

prevenció i seguretat establerts per la llei.                                         

      Signatura:                                          Data:
 
 

convivencies.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net
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10. Menú setmanal



11. Tarifes curs 22-23
Preus estades entre setmana (amb activitats):

convivencies.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net

Totes les activitats que oferim estan incloses dins els preus: vegeu el “llibret d’activitats”.

No fem gratuïtats per a mestres ni acompanyants.

També ens podeu demanar pressupost per qualsevol altre tipus d’estada, o bé si voleu

algun extra que no estigui contemplat dins el règim de les colònies.

Notes:

Altres preus desglossats:
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La coordinadora de menjadors és qui vetlla pels infants

amb intoleràncies i al•lèrgies alimentàries. Indica a la

cuina el menjar que cal preparar i els el serveixen a

taula. Els plats estan adaptats per tal que tinguin un

menú el més semblant possible al de la resta. Si les

famílies tenen algun dubte, recomanem que es posin en

contacte amb nosaltres.

És important que des del vostre centre diferencieu els

casos d’al•lèrgia o intolerància dels casos que no es

menja un aliment perquè no agrada, ja que la gestió a

cuina és molt rigorosa. 

- Què feu si algun infant es fa mal o es troba malament?

Si un infant es fa un cop o una rascada, a La Carral podem fer les primeres cures. Si calgués

anar al CAP, us hi acompanyarem un responsable de La Carral (vivim a la mateixa casa de

colònies i per tant hi ha cotxes disponibles les 24 hores). En aquests casos caldrà que tingueu

signada l’autorització per a usar un vehicle privat de La Carral.

12. Cap dubte sense resposta!
F A Q S  
- Cada grup té un espai exclusiu?

La Carral és molt gran. Tenim moltes habitacions, sales, lavabos, menjadors i espais exteriors.

Cada grup tindrà el seu espai en exclusivitat. Tret del menjador, on pot ser que es coincieixi

amb algun altre grup en algun àpat puntual.
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- Si hi ha un infant que pateix una al·lèrgia
alimentària, què menjarà?

Trobareu més informació sobre els al·lergens i els menús adaptats de les al·lèrgies i/o
intoleràncies més comunes a la nostra pàgina web: https://www.alacarral.net/menu-
setmanal/
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• Les habitacions són només per dormir. Les activitats, els jocs i la gresca es faran a la planta baixa.

• Quan la calefacció està engegada tingueu cura en deixar portes i finestres ben tancades.

• En cas que coincideixi més d’un grup, cada un tindrà una zona de serveis independent: habitacions,
lavabos, dutxes i sala.

• El darrer dia caldrà baixar les maletes després d'esmorzar i deixar la zona 
d’habitacions lliure abans de les 11h del matí.

• El primer dia de l'estada us comunicarem l’horari definitiu dels àpats.

• La vigilància del menjador és a càrrec dels mestres i acompanyants. Del servei de menjador en té cura el personal de la casa. Un cop
han acabat l’àpat, els infants s’han d’esperar al mateix menjador i els monitors/ores els vindran a buscar. 

• Cal que els nens i nenes, a l’hora dels àpats, estiguin ben asseguts a la taula. Això facilita molt la tasca del nostre personal de servei. 
 També cal que vagin al lavabo abans d'entrar al menjador perquè no s’hagin d’aixecar durant l’àpat.

• Tan aviat com ho sapigueu, ens caldrà saber les al•lèrgies, intoleràncies i dietes adaptades (vegetariana, no porc, etc.) del grup (tant
infants com mestres). Els coordinadors/ores faran el seguiment d’aquestes persones durant l’estada a La Carral. No es tindrà en compte
els casos de “no m’agrada”. 

• En cas d'al•lèrgia o intolerància alimentària caldrà que ens en concreteu el grau, donant-nos el màxim d’informació (què pot menjar i
què no). I si aquesta és severa, és molt recomanable que la família es posi en contacte amb nosaltres via correu electrònic
(convivencies.alacarral@gmail.com) per preparar, conjuntament, un menú adaptat. 

• A La Carral, reciclem! Agrairem que llenceu les deixalles als cubells corresponents: plàstic, paper, orgànic, piles i rebuig.

• Feu respectar la vegetació de l’entorn: que els infants no destrossin les cabanes del bosc, no malmetin els arbres ni trepitgin els camps
de conreu. Tampoc es tiren pedres ni pals a la granja o a dins del recinte de la piscina. Cal tenir en compte que l’accés a la granja està
restringit al personal de la casa, tret que es faci com a activitat amb els monitors/ores de La Carral. Feu respectar també les
instal•lacions en general: camps d'esport, parc infantil, sales d’activitats i habitacions. Recordeu que el parc infantil està reservat als
infants més petits de 10 anys (fins a 4t de primària), i els futbolins per als més grans de 6 anys (a partir de 1r de primària).

• Tenim una botiga on es poden adquirir gorres, samarretes, tapaboques o algun record de la casa. Si voleu visitar-la, cal demanar-ho
amb antelació. 

• L’horari base que fan els nostres monitors/ores és el següent:

Vespre 
De 20:30 a 21:00 Joc lliure 
De 21:00 a 22:30 Activitat

• Dins el llibret d’activitats que us fem arribar s’explica la quantitat d’activitats a escollir. Cal que ens envieu un correu (des de principis de
curs fins a mitjans de febrer com a màxim) per dir-nos les activitats que voleu realitzar, el nombre de persones que sereu (detallat per
cursos i classes), així com altres observacions que considereu adients dels vostres alumnes. Si preferiu que nosaltres us fem una proposta
d’activitats, ens ho podeu demanar i us la farem arribar.

 • Si ve un infant amb necessitats educatives especials, ens ho haureu de comunicar amb antelació per acordar si cal un monitor/a extra,
o si vindrà acompanyat d’un vetllador/a de l’escola (que li farà l’acompanyament tant en les activitats com en les estones lliures).

• El nombre de llits de cada habitació és el que marca la normativa de la Generalitat, per tant no s’hi poden posar més llits dels que hi ha.
Tampoc es poden moure ni ajuntar les lliteres, canviar les calaixeres de lloc ni dormir amb els matalassos a terra.

• Qualsevol desperfecte ocasionat en les instal•lacions o béns de La Carral serà valorat per la direcció i facturat a part dels serveis
ordinaris sol•licitats.

• No fem gratuïtats per a mestres ni per a acompanyants.

• Si voleu tornar l’any vinent cal que ho sol·liciteu per correu electrònic a benvinguts.alacarral@gmail.com indicant el nombre aproximat
d'infants i mestres i la durada de l'estada.

• Finalment, si teniu qualsevol consulta, suggeriment o observeu alguna anomalia, ens agradarà que ens ho feu saber i mirarem de
resoldre-ho.

13. Condicions per a l'estada

Matí 
De 9:30 a 10:00 Joc lliure 
De 10:00 a 13:00 Activitat

Tarda 
De 14:00 a 15:00 Joc lliure
De 15:00 a 18:00 Activitat 

convivencies.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net
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                             www.alacarral.net

         La Carral Residència Infantil

                            @alacarral

                            @alacarral
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Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben
cordialment! 

 L'equip de gestió de La Carral.

I  S I  E N C A R A  E N S  Q U E D A  A L G U N  D U B T E ?

benvinguts.alacarral@gmail.com (per temes

administratius: calendari, reserves, contractes,

bestretes i factures, etc.). 

convivencies.alacarral@gmail.com (per temes

relacionats amb l'organització de l'estada:

números finals, activitats escollides, al·lèrgies

i/o intoleràncies alimentàries, etc.). 

Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en

contacte amb nosaltres, preferiblement per

correu electrònic: 

M'agrada molt La Carral!
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