
HORARI Estades amb EscolesHORARI Estades amb EscolesHORARI Estades amb EscolesHORARI Estades amb Escoles

08:3008:3008:3008:30 Bon diaBon diaBon diaBon dia

09:0009:0009:0009:00 EsmorzarEsmorzarEsmorzarEsmorzar

10:0010:0010:0010:00 Inici activitat matíInici activitat matíInici activitat matíInici activitat matí

**13:00**13:00**13:00**13:00 Estona lliure matíEstona lliure matíEstona lliure matíEstona lliure matí

*14:00*14:00*14:00*14:00 DinarDinarDinarDinar

15:0015:0015:0015:00 Estona lliure migdiaEstona lliure migdiaEstona lliure migdiaEstona lliure migdia

16:0016:0016:0016:00 Inici activitat tardaInici activitat tardaInici activitat tardaInici activitat tarda

18:0018:0018:0018:00 BerenarBerenarBerenarBerenar

**19:15**19:15**19:15**19:15 Estona lliure vespreEstona lliure vespreEstona lliure vespreEstona lliure vespre

*20:30*20:30*20:30*20:30 SoparSoparSoparSopar

21:4521:4521:4521:45 Inici activitat nitInici activitat nitInici activitat nitInici activitat nit

22:4522:4522:4522:45 Revisió del diaRevisió del diaRevisió del diaRevisió del dia

23:0023:0023:0023:00 Bona nitBona nitBona nitBona nit

*   Possible modificació en funció de l’horari dels àpats de la casa de colònies i/o alberg.*   Possible modificació en funció de l’horari dels àpats de la casa de colònies i/o alberg.*   Possible modificació en funció de l’horari dels àpats de la casa de colònies i/o alberg.*   Possible modificació en funció de l’horari dels àpats de la casa de colònies i/o alberg.
** En cas de parar taula, un quart d’hora abans, el monitor/a amb el seu grup de servei** En cas de parar taula, un quart d’hora abans, el monitor/a amb el seu grup de servei** En cas de parar taula, un quart d’hora abans, el monitor/a amb el seu grup de servei** En cas de parar taula, un quart d’hora abans, el monitor/a amb el seu grup de servei
corresponent ho realitzarà.corresponent ho realitzarà.corresponent ho realitzarà.corresponent ho realitzarà.

ÀpatsÀpatsÀpatsÀpats
Espai monitors/esEspai monitors/esEspai monitors/esEspai monitors/es
Espai professoratEspai professoratEspai professoratEspai professorat

ÀpatsÀpatsÀpatsÀpats
El professorat s’encarrega del bon funcionament de l’àpat, ja sigui servint,El professorat s’encarrega del bon funcionament de l’àpat, ja sigui servint,El professorat s’encarrega del bon funcionament de l’àpat, ja sigui servint,El professorat s’encarrega del bon funcionament de l’àpat, ja sigui servint,
estar amb els nois i noies, i vetllar pels bons hàbits alimentaris, higiènics iestar amb els nois i noies, i vetllar pels bons hàbits alimentaris, higiènics iestar amb els nois i noies, i vetllar pels bons hàbits alimentaris, higiènics iestar amb els nois i noies, i vetllar pels bons hàbits alimentaris, higiènics i
educatius. Mentrestant, és el moment que els monitors/es mengen. Un copeducatius. Mentrestant, és el moment que els monitors/es mengen. Un copeducatius. Mentrestant, és el moment que els monitors/es mengen. Un copeducatius. Mentrestant, és el moment que els monitors/es mengen. Un cop
finalitzat l’àpat, comença l’espai dels monitors/es, per tal que el professoratfinalitzat l’àpat, comença l’espai dels monitors/es, per tal que el professoratfinalitzat l’àpat, comença l’espai dels monitors/es, per tal que el professoratfinalitzat l’àpat, comença l’espai dels monitors/es, per tal que el professorat
pugui tenir el seu espai per menjar.pugui tenir el seu espai per menjar.pugui tenir el seu espai per menjar.pugui tenir el seu espai per menjar.

Espai monitors/esEspai monitors/esEspai monitors/esEspai monitors/es
Consisteix en l’estona lliure del migdia, les activitats, la revisió del dia i/o laConsisteix en l’estona lliure del migdia, les activitats, la revisió del dia i/o laConsisteix en l’estona lliure del migdia, les activitats, la revisió del dia i/o laConsisteix en l’estona lliure del migdia, les activitats, la revisió del dia i/o la
cançó d’anar a dormir.cançó d’anar a dormir.cançó d’anar a dormir.cançó d’anar a dormir.

Espai professoratEspai professoratEspai professoratEspai professorat
En general es realitza estona lliure, passejades, taller de dibuixos...En general es realitza estona lliure, passejades, taller de dibuixos...En general es realitza estona lliure, passejades, taller de dibuixos...En general es realitza estona lliure, passejades, taller de dibuixos...

*** Optem per una constant coordinació i cooperació entre monitors/es i el professorat, així*** Optem per una constant coordinació i cooperació entre monitors/es i el professorat, així*** Optem per una constant coordinació i cooperació entre monitors/es i el professorat, així*** Optem per una constant coordinació i cooperació entre monitors/es i el professorat, així
que durant els dies d’estada es mantindrà la comunicació entre ambdues bandes.que durant els dies d’estada es mantindrà la comunicació entre ambdues bandes.que durant els dies d’estada es mantindrà la comunicació entre ambdues bandes.que durant els dies d’estada es mantindrà la comunicació entre ambdues bandes.


