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EL XALOC 
 
 

ELS PAÏSOS PERDUTS 
 
És una casa pairal del segle 
XVII, amb detalls modernistes. 
Abans de la seva utilització 
actual, havia estat propietat del 
cantant d’òpera Marco Re-
dondo. El Xaloc té les seves portes obertes a 
tothom: escoles, associacions de mares i 
pares, centres culturals i 
esportius, colònies d’estiu,etc.  

Està situada a Calders, a tant sols 65 Kms de Barcelona. 
Envoltada de camps de pastura, conreu i boscos. Disposa 
de 2 hectàries de terreny pla, amb camps de jocs i zones 
d’esbarjo. 
La casa, està distribuïda en tres plantes. Comencarem per la planta 
baixa.  
En aquesta, hi trobem la sala de les arcades, coneguda per els seus 
grans arcs. Antigament, esdevenia el camí d’entrada a la masia. Avui, és 
una sala semi-cuberta molt lluminosa de 100m2 on poder realizar tallers 
en cas de dies de pluja. Al costat, hi trobem la carpa. Aquesta, és una 
sala de 150m2, totalment cuberta i, que també, es utilitzada per a fer 
tallers ens dies de pluja. 
Tanmateix, la sala disposa d’equip de música, de pantalla per 
projeccions, un projector…, etc. Per tant, és una sala totalment 
equipada per a realizar activitas de manera còmode i confortable. La 

sala anexe a la carpa, és una sala 
polivalent de 120m2, preparada per a 
realitzar qualsevol activitat. A més a més, 
compta amb dos grans serveis i dutxes. 
Juntament a aquesta, hi trobem, les 
habitacions dels mestres. Són dues 
habitacions amb serveis propis, 
preparades per a rebre satisfactòriament 
als mestres.  

 
Finalment, a la planta baixa hi trobem un sala per 
reunions dels professors. 
Seguidament, a la primera planta hi ha l’entrada 
principal a la casa que disposa de quatre serveis. És 
una galería modernista, amb una premsa de vi, que data 
del 1866. A l’interior de la casa, el “Hall”, esta distribuit 
amb tres menjadors exteriors. El primer, té una 
capacitat per a 40 places. 
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El segon i, el tercer tenen una capacitat de 
50 places cadascun. Convertin-se si 
l’escola ho desitja, amb un menjador 
sencer de 100 places. 
A més a més, és important mencionar, que 
juntament aquests dos menjadors, hi 
trobem una gran terrassa, en la què s’hi 
pot observar la naturalesa de l’entorn, les 
vistes a la Colònia Jorba, i, el riu de 

Calders. Si bé, en la primera planta, també, hi ha la cuina, una sala de 
monitors i, les escales que dónen l’accès a la planta superior. 
Acabarem amb la planta superior. Aquesta, consta de dues grans 
habitacions de fusta i parquet. Les dues habitacions, tant la vermella 
com la verda, disposen de 28 places cadascuna. No obstant, entre 
ambdues habitacions, hi trobem, d’una banda els serveis i dutxes 
comunitaries a les habitacions i, d’altra banda, una habitació de mestres 
de 2 a 6 places, amb els seus propis serveis. 
 
 
 

A més a més, per a tots aquells nens/es 
petits/es i mestres que ho desitgin o que no 
puguin pujar escales contínuament, la casa 
disposa de dues habitacions a peu de carrer. 
L’habitació dels Quaranta, amb una capacitat 
de 50 places amb els seu serveis i dutxes. 
Amb una habitació disponible per a mestres 
amb serveis inclòs. I, l’habitació de la 
Torreta. Aquesta, està distribuida amb dues 
plantes, amb una capacitat cadascuna de 30 
places. Compta, també, amb uns serveis i dutxes propis. 
     
 

Perquè pensem que les colònies… 
 
Són un trenca-closques de materials diversos; els tallers, els entorns 
naturales, les descobertes, el menjar, el compartir habitacions, els jocs, 
les gincanes…, etc. On els protagonistas, sou vosaltres; els mestres i, 
sobretot, els nens i les nenes!  
Per això, creiem que les vostres colònies han de ser unes vivències 
úniques i singulars, on posar en pràctica l’autonomia de cada nen/a i, la 
responsabilitat envers les seves coses. En un espai privilegiat de 
convivència i d’aprenentatge.  
Penseu, que les colònies són un espai diferent al de l’escola.  
Per tot això, les convivències són un exemple de convertir el temps, en 
un espai de creixement, de convivència i, tolerància. Tenin en compte, 
això sí, les possibilitats i les edats de cada nen/a que hi participa.  
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Nosaltres plantegem, la possibilitat d’apendre d’una manera distesa, 
divertida i enriquidora. Amb un total respecte cap a l’èsser humà i 
l’entorn. Cal aprofitar-ho per apendre tots junts, per a què els nens i les 
nenes es coneguin, es relacionin i, comparteixin experiències amb els 
seus companys.  
A més a més, aprofitem el màxim el fet d’estar a un entorn diferent a 
l’habitual per conèixer nous indrets i viure la muntanya, el bosc amb els 
companys.  
Per aquest motiu, els grans objectius que proposem pels nens/es són:  
- Deixar via lliure a la imaginació.  
- Aprendre a compartir  
- Participar activament en les activitats  
- Conèixer la importància de valors, com ara, el re-
specte vers l’entorn natural i, la seva conservació, 
tant de plantes com animals.  
- Participar activament d’aquesta conservació.  
- i sobretot... aprendre jugant!  
Sabem que és en bona part, tasca del nostre equip 
de monitors que puguin transmetre als nens i ne-
nes tots aquests objectius, perquè, en realitat, són 
els monitors els qui formen part del grup i de les 
vivències de cada nen i nena durant uns dies.  
Es tracta d’acompanyar al grup durant tota 
l’estada: dinamitzen els jocs i tallers, i s’organitzen 
amb els mestres en les activitats quotidianes 
Per tant, els monitors realitzen totes les activitats 
que s’han decidit prèviament amb els mestres. 
Adaptan-se, sempre, als interessos del grup, i 
preparats pels imprevists, per seguir amb el ritme i 
l’emoció de les colònies. 
Per tal de donar resposta d’una manera adequada 
a les vostres demandes, el Xaloc, gestiona un 
equip de monitors preparats, per a realitzar 
programacions específiques, creades i 
dissenyades especialment a partir dels vostres 
interessos. 
Us en fem una breu pinzellada! 
 
Els nostres programes 
 
1. Races i cultures 
2. Les històries de Peeter Pan 
3. Edat Medieval 
4. Els Pirates 
5. 100 anys de contes 
6. Els països perduts 
 
Si bé, volem esmentar-vos que durant molts anys, el Xaloc, ha creat 
diferents programes educatius en l’àmbit del lleure, en els què s’ha 
intentat donar uns recursos dels que els nens se’n puguin beneficiar 
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amb la seva formació. Hem avançat molt i, positivament en molts 
aspectes, com ara, més material, més recursos, millor servei, monitors 
més preparats, innovant en les activitats..., etc.  
Ara bé, creiem que, tot i així, no s’ha de perdre mai de vista, l’aspecte 
humà. És a dir, no deixar perdre, aquells jocs més tradicionals que 
sempre han format part de nosaltres i, que ens aporten, sens dubte, 
valors de cooperació, participació, creativitat i, jocs coeducatius.  
És per tot això que el nostre GRAN OBJECTIU és anar un pas endavant, 

recuperar i potenciar les convivències 
tradicionals, més humanes, amb molta més 
participació, més jocs i així, aconseguir que 
durant les convivències els nens, deixin de 
banda play-stations, ordinadors, internet, 
teles,… i s’ho passin bé amb els jocs d’ara i de 
sempre, ja que el joc és, sens dubte, un dels 
pilars forts de l’educació. 
Tanmateix, creiem en la importància del joc. 
Per aquest motiu, tenim la necessitat 

d’especificar-vos que entenem nosaltres per a joc. 
Sabem que és molt difícil arribar a definir què és el joc. 
Hi ha hagut molts intents al llarg del temps per intentar 
descriure el concepte de joc. Per nosaltres, el joc, tal i 
com assenyalava Huizinga, és l’acció que es 
desenvolupa dins d’uns límits espacials i temporals 
determinats, amb unes regles absolutament 
obligatòries i lliurement accepta des. L’acció té un fi en 
si mateix i, està acompanyada d’un sentit lúdic i alegre. 
En general, el joc en essència ha de ser espontani i 
escollit lliurement pels jugadors. Quan un monitor, per 
exemple, proposa als nens de jugar a un joc, aquell joc ja no serà 
espontani. El monitor, està buscant una finalitat, un objectiu. En aquell 
moment el joc deixa de ser un joc en essència, per passar a ser una eina 
per assolir uns objectius, és el que anomenem joc dirigit.  
Cal saber que el joc és espontaneïtat, diversió..., etc. I, per tant, és una 
manera de, fomentar la imaginació, l’autoexpressió, el descobriment del 
món exterior, la creativitat, el treball en equip, les interrelacions..., etc. 
 

 

 



 

VIATGES SANTAMAR SL  TELF/ 935805577 / 625591617 
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com  

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 
 
CENTRE D’INTERÉS: ELS PAÏSOS PERDUTS  
 
La lliga de detectius més prestigiosa del món, s’ha reunit al Xaloc 
secretament, per descobrir i investigar el misteri que envolta a tres 
països diferents. Al arribar-hi, compatran amb l’ajuda d’un nen americà, 
una nena xinesa i, una monitora italiana.  
Iniciaran un llarg i bonic viatge cap als diferents països. Però, no ho  
faran sols, ens voleu acompanyar? Sense vosaltres no ho podran 
descobrir. Si els volem ajudar a resoldre el misteri, com molt bons 
detectius, primer, caldrà que ens preparem! 
Haurem d’ aprendre les característiques més importants de cada païs, 
escoltarem algunes de les seves músiques, provarem els seus menjars 
més exquisits, coneixerem les seves costums, tradicions...,etc. 
I que necessitem? 
Tan sols necessitem un passaport!  
Però no us preocupeu, els policies del Xaloc, ens autoritzaran un per a 
cada nen! 
A tot això, passarem per proves, creuarem diferents boscos, farem 
gincanes, jocs…,etc. que ens faran més forts, que ens ajudaran a 
descobrir la importància del treball enquip, la cooperació i, sobre tot, a 
resoldre el misteri! 
 
Us hi esperem!  
*.Caldrà tenir en compte, que les activitats es realitzen, sempre, 
adaptan-se a les edats i capacitats dels nens. Les activitats variaran, 
segons cicle mitjà i cicle superior. 
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PRIMER DIA 
10.30h Arribada al Xaloc, 

esmorzar i jocs de pre sentació 
11.30h. Aconseguim el passaport 

13.00h Dinar 
14.00h Benvinguts a la Xina 
14.30h Temps lliure amb les 

mestres 
16.00h Taller 
17.30h Berenar 
18.00h Taller 

19.00h Temps d’esbarjo amb els 
professors 
20.00h Sopar 

21.30h Històries amb ombres 
xinesques 

22.30h Joc de nit 
23.00h Bona nit 

 

SEGON DIA 
08.30h Bon dia 
09.30h Esmorzar 

10.00h Benvinguts als EEUU 
10.30h. La Gincama del cinema 

13.00h Dinar 
14.00h Coneixem el pais 
14.30h Temps lliure amb les 

mestres 
16.00h Taller 
17.30h Berenar 
18.00h Taller 

19.00h Ens preparem per la festa 
d’entrega dels Oscars 

20.00h Sopar Entrega dels 
Oscars 

21.30h Festa Entrega dels 
Oscars 

........ Bona nit 
 

TERCER DIA 
08.30h Bon dia 

09.00h Recollida de motxilles 
09.30h Esmorzar 

10.00h Benvinguts a Itàlia 
10.30h Joc de pistes: Descobrim Itàlia 

13.00h Dinar 
14.00h Temps lliure amb els monitors 
14.30h Temps lliure amb les mestres 

15.30h Comiat de monitors 
 

ACTIVITATS 
 
• Quin és el misteri?: Representació de l’obra de teatre a càrrec dels 
monitors. Ens situarem en el context! 
• Ens preparem per a ser detectius: Cada dia descobrirem un païs 
diferent. On s’ens presentaràn nous reptes a superar.  
• Tallers: Confecció d’un estel ( cicle mitjà), micados ( cicle superior), 
conefecció d’una ombra xinesa i, ens prepararem per al sopar dels 
Oscars. 
• Jocs de nit: Descoberta de l’entorn. En busca dels elements perduts. 
Agafem les lots i, ha caminar…! 
• La nit dels Oscars: Ens sentirem com autèntiques estrelles! Pujarem 
per parelles per la catifa vermella. Farem el sopar de gala i, després…, 
vetllada músical! 
• Gincama: Caldrà estar ben preparats!! Haurem de demostrar, com a 
bons detectius, les nostres habilitats per a treballar en equip. 
• Joc de pistes: Descoberta de l’entorn. Cercarem els monuments 
emblemàtics, que misteriosament, han desaparegut! 
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EL FULLET PICAROL I ELS PAÏSOS ENCANTATS 
 
EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL 
 
El Xaloc és on tots els somnis es poden fer 
realitat només ens cal una mica d’imaginació. Al 
cap davant hi tenim el Fullet Picarol, el més vell i 
savi de tots els fullets i gran amic dels més me-
nuts; sempre està disposat a donar les millors 
lliçons en l’art de l’experimentació, del 
descobriment i, sobretot, d’ensenyar-nos els 
secrets millor guardats. 
Quins seràn aquests secrets? 
Iniciarem, un viatge llarg i bonic, on recorrarem 
diferents països. Coneixarem, les seves caracetrístiques. Escoltarem les 
seves músiques, menjarem els seus menjars…, etc. 
Però no viatjarem sols, en Michael, la Sònia i, la Isabella ens acom-
panyaran. I vosaltres, ens voleu acompanyar? 
 

PRIMER DIA 
10.30h Arribada al Xaloc, 

esmorzar i jocs de pre sentació 
11.30h. Aconseguim el passaport 

13.00h Dinar 
14.00h Benvinguts a la Xina 
14.30h Temps lliure amb les 

mestres 
16.00h Taller 
17.30h Berenar 
18.00h Taller 

19.00h Temps d’esbarjo amb els 
professors 
20.00h Sopar 

21.30h Històries amb ombres 
xinesques 

22.30h Joc de nit 
23.00h Bona nit 

SEGON DIA 
08.30h Bon dia 
09.30h Esmorzar 

10.00h Benvinguts als EEUU 
10.30h. La Gincama del cinema 

13.00h Dinar 
14.00h Coneixem el pais 
14.30h Temps lliure amb les 

mestres 
16.00h Taller 
17.30h Berenar 
18.00h Taller 

19.00h Ens preparem per la festa 
d’entrega dels Oscars 

20.00h Sopar Entrega dels 
Oscars 

21.30h Festa Entrega dels 
Oscars 

........ Bona nit
 

TERCER DIA 
08.30h Bon dia 

09.00h Recollida de motxilles 
09.30h Esmorzar 

10.00h Benvinguts a Itàlia 
10.30h Joc de pistes: Descobrim Itàlia 

13.00h Dinar 
14.00h Temps lliure amb els monitors 
14.30h Temps lliure amb les mestres 

15.30h Comiat de monitors 
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ACTIVITATS 
 
• Quin és el misteri?: Representació de l’obra de teatre a càrrec dels 
monitors. Ens situarem en el context! El Fullet ens guiarà! 
• El Fullet Picarol diu que avui toca… : Cada dia descobrirem un païs 
diferent. On s’ens presentaràn nous reptes a superar.  
• Tallers: Confecció d’un estel, d’una ombra xinesa (titelles) i, ens 
prepararem per al sopar dels Oscars. 
• Jocs de nit: El conte del formatge i el ratolí ( representació amb les 
obres xineses a càrrec dels monitors). En busca de les titelles perdudes 
(descoberta de l’entorn nocturn amb les lots). 
• La nit dels Oscars: Ens sentirem com autèntiques estrelles! Pujarem 
per parelles per la catifa vermella. Farem el sopar de gala i, després…, 
vetllada músical! 
• Gincama: Caldrà estar ben preparats!! Haurem de demostrar, les 
nostres habilitats! Som-hi! 
• Joc de pistes: Descoberta de l’entorn. Cercarem els monuments 
emblemàtics, que misteriosament, han desaparegut!  
 
*Les activitats funcionaran per rotació. En cas de pluja disposem 
d’activitats adaptades i/o alternatives. Amés a més, les activitats, 
sempre, estaràn adaptades a les edats i capacitats dels nens. 
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ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
Per un millor funcionament de les estades i afavorir la realització de les 
mateixes, a continuació teniu una sèrie d’observacions que marquen la 
dinàmica de les colònies:  
1. Per a qualsevol dubte o aclariment sobre les vostres colònies 
contactar amb l’agència de viatges o la casa de colònies. 
2. Per a la realització de les activitats s’organitzen grups reduïts de 12 a 
18 participants per educació infantil i cicle inicial, i de 15 a 20 per a cicle 
mitjà, superior i ESO.  
3. Els horaris poden variar en funció de l’època de l’any i les edats dels 
participants.  
4. A l’hora dels àpats, els monitors es faran càrrec del menjador dels 
nens. Sempre, efectuant algún canvi, si els mestres ho desitgen.  
5. Els menús són adaptats a les edats dels participants. Cal que ens 
aviseu amb antelació si hi ha nens que necessiten algun tipus de dieta 
especial.  
6. En cas de pluja les activitats s’adaptaran o es substituiran per unes 
altres.  
7. Per qualsevol servei suplementari cal que ens aviseu amb temps. De 
ben segur el podrem satisfer si ho sabem amb antelació. Per exemple, si 
és l’aniversari d’agun nen/a, d’algun mestre/a…, etc.  
8. Us detallem, a continuació, una llista orientativa dels objectes 
personals que seria convenient que portessin els nens i nenes. A més, us 
recomanem dur la roba marcada amb el nom de l’infant.  

- Motxilla - Roba d’abric  
- Calçat esportiu - Sac de dormir  
- Roba de recanvi (còmode) - Impermeable  
- Pijama - Tovallola  
- Gorra - Pantalons (curts i llargs)  
- Mudes de roba interior - Llanterna  
- Jerseis - Estris d’higiene personal.  

- Caldria que tots els nens portessen una fotografia tamany carnet  
9. En cas de malatia o accident el trasllat dels infants s’haurà de realitzar 
amb cotxe de la casa o ambulància.  
10. En moltes estades realitzem fotografies dels infants per als nostres 
catàlegs, dossiers i pàgines web. En el cas que no volguèssiu que 
prenem fotografies us demanem que ens aviseu amb antelació. Si hi ha 
nens que disposen de dret d’imatge cal que ens n’informeu o bé que 
demaneu autorització paterna.  
11. La casa disposa de servei fotogràfic, sense cap tipus d’abonament, 
per totes aquelles escoles que ho desitgin.  
12. Nou servei! Per tots i totes les mestres que vulguin gaudir, d’una 
estada, també inolvidable, la casa os proporciona diferents activitats 
que podeu realitzar: esports d’aventura, excursions, paintball…, etc.  
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