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COLÒNIES D’ESTIU | JOAQUIM SALARICH 
Casa de colònies “Rectoria de la Selva” 

L’infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques  
(Article 31 de la Declaració dels drets dels infants. ONU, 1959) 
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS FEM DE REPORTERS MÒDULS D’ACTIVITATS ORGANITZACIÓ 

Qui som? 
La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir 
les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat 
transformadora. 
 
Fundesplai desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels infants, els joves, les famílies i 
les entitats. 
 
La proposta global de projectes impulsats per la Fundació es caracteritza per: 
 

• Voluntat educativa 
• Opció per la inclusió i la transformació social 
• Compromís mediambiental i de sostenibilitat 
• Aposta per la qualitat del servei 
• Compromís per la coresponsabilitat 
• Impuls al Tercer Sector 
• Treball en xarxa 
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Qui som? 

Entitat social A favor de la infància 

Qualitat 

Equitat 

Accessibles 

A través de programes 
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Rectoria de la Selva 
Característiques de l’equipament 

122 places 

Adaptada i amb ascensor 

Sales d’activitats i reunions 

Llar de foc 

Pista poliesportiva de ciment 

Piscina (equipada amb grua) 

 
Mòduls d’activitats disponibles 

Educació ambiental (EI-CI-CM-CS-ESO-BT) 

Natura i aventura (CI-CM-CS-ESO-BT) 

Esportives (EI-CI-CM-CS-ESO-BT) 

Idiomes (CI-CM-CS-ESO-BT) 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/alberg-rectoria-de-la-selva
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Rectoria de la Selva 
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Mòduls escolars - CS  

Natura i aventura Equip dirigent format per llicenciats/graduats en ciències de l’activitat física i l’esport i tècnics 

esportius en conducció de grups al medi natural i animació en activitats esportives amb formació 

i experiència en el món del lleure . 

Activitats d’aventura lúdiques tals com els parcs d’aventura, tir amb arc, caiac, paddle surf, 

orientació, raids... I molt més! 
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1r dia 2n dia 3r dia 4rt dia 5è dia 6è dia 7è dia 

Matí Arribada 
A la recerca 
dels misteris 

Rocòdrom i 
tirolina 

Tornada de 
l’excursió 

Sortida de 
natura  

Tir amb arc i 
jocs 

Dia de retorn 

Tarda 
Gimcana de 
descoberta 

Jocs de 
coneixença 

Sortim 
d’excursió 

Tarda de tallers 
Cursa 

d’orientació 
Tallers de 

record  
Comiat 

Nit Jocs de nit Jocs de nit Bivac Jocs de nit 
Nit d’estels i 

llegendes 
Vetllada de 

comiat 
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Què cal portar? 
Motxilla gran o bossa de viatge 
Motxilla petita  
Sac de dormir o joc de llençols.  
Coixinera 
Pijama 
Tovalló de roba 
Cangur, capelina o anorac. 
Roba i recanvis. 
Bossa de tela per la roba bruta. 
Calçat adequat per caminar: botes o calçat esportiu. 
Xancles de dutxa. 
Banyador 

Tovallola 
Sabó líquid. 
Pinta i/o raspall. 
Raspall de dents i pasta. 
Mocadors. 
Lot o llanterna, amb piles noves, o de recanvi. 
Medicació especial. 
Cantimplora. 
Gorra, i/o fulards. 
Crema solar i barres de llavis. 
Moltes ganes passar-s’ho bé. 


