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LA FUNDACIÓ MONTBLANC
 I LES COLÒNIES
Des de l’any 2009 algunes associcacions 
juvenils catalanes, entre les quals unes 
quantes tenien convenis amb la Fundació 
Montblanc, van demanar a la Fundació  
assessorament i recolzament a l’hora d’or-
ganitzar les colònies d’estiu que cada any 
preparaven.

En la línia d’oferir suport a les associacions 
que ho demanessin, la Fundació va acce-
dir des de llavors a organitzar i gestionar 
les colònies d’estiu: des de la contractació 
de les cases, el disseny i la impressió dels 
fullets d’estiu, la programació de les activi-
tats, la contractació dels autocars i la gestió 
de les inscripcions, els pagaments i la do-
cumentació. Les monitores de les colònies 
són voluntàries de la Fundació Montblanc 
que participen del programa de voluntariat 
“Mou Fitxa” . En total s’organitzen cada estiu 
al voltant de 10 a 15 colònies amb una mitja 
de 700 participants d’edats compreses en-
tre els 8 i els 18 anys.

QUÈ SÓN LES COLÒNIES D’ESTIU
Les colònies d’estiu són estàncies fora de 
casa generalment d’entre 1 i 8 setmanes on 
els nostres fills viuran experiències úniques 
per a la seva educació cognitiva, social i 
afectiva, i la seva maduració personal. El fet 
d’aprendre a l’aire lliure, lluny de casa i amb 
altres nois i noies  d’edats similars augmen-
ta la capacitat d’aprenentatge dels infants i 
joves. És una aliança entre allò que és lúdic, 
divertit i el joc amb el procés educatiu.

Existeixen diferents modalitats de campa-
ments d’estiu, ja siguin d’aventura, esports, 
culturals, d’idiomes, de voluntariat i coope-
ració social, entre d’altes...

Tanmateix les colònies d’estiu  es crean,  
programen i s’orienten seguint les directrius 
d’un cos docent responsable i competent 
sovint format per professors, monitors, per-
sonal auxiliar i participants que treballen en 
equip i fan de la convivència un espai agra-
dable i segur.
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Qui som?
La Fundació Montblanc per a 
la promoció de la dona és una 
fundació privada, de caràcter 

cultural i assistencial, constituïda el 
1998 per un grup de professionals 

catalans units pel desig de 
promoure el desenvolupament 

humà.  

Duu a terme projectes centrats en 
tres eixos: educació, salut i dona; 

a través de la col·laboració amb 
associacions no lucratives que 

tinguin com a beneficiaris directes a 
nens i joves. 

Realitza la seva activitat  
principalment a Catalunya,  

Àfrica subsahariana,  
Amèrica Llatina i Àsia.
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de formació que tenen molt a 
veure amb moltes de les àrees 
en les que els infants i joves es 
formen durant l’etapa escolar.

També és un temps on es pot 
crèixer humanament i espiri-
tualment.

NECESSITAT DE PARTICIPAR
Des de la Fundació Montblanc 
creiem què són molt positives 
les colònies d’estiu per la for-
mació integral de la persona en 
totes les etapes educatives.

IMPORTÀNCIA SOCIAL
Les colònies d’estiu tenen una 
gran importància social ja que 
formen part de l’aprenentat-
ge dels infants i joves i és en 
aquestes activitats on aprenen 
a relacionar-se sovint amb al-
tres nois i noies que no són del 
seu entorn habitual.

Es potencien habilitats socials 
com la comunicació, el treball 
en equip, la solidaritat la convi-
vència, la oratòria, saber orien-
tar-se, protegir-se de la pluja o 
del fred, aprendre a resoldre els 
petits imprevistos sense l’ajut 
dels pares... aquestes i moltes 
altres habilitats són processos 

Com  col·laborar?
Pots fer-ho ingressant el teu donatiu a:

ES40 0075 0336 3906 0005 1987


