EL MÒBIL POT RESULTAR SER UN IMPEDIMENT EN LA INTEGRACIÓ
DEL NEN/A DINS DE LES COLÒNIES

ÉS UNA EINA POC
DEMOCRÀTICA
SI LI PASSA ALGUNA COSA AL
NEN/A TRUCAREM DES DE LA
CARRAL
Sempre que algun nen es posa
malalt o es fa mal, truquem de
seguida a casa perquè els pares o
tutors n’estiguin informats, en
puguin fer un bon seguiment o el
vinguin a recollir si ho creuen
convenient

ET POT AILLAR DE LA GENT DEL
TEU VOLTANT
És una eina que, d’una manera
ambigua, et permet estar en
contacte amb tothom, però alhora
t’aïlla de la gent del voltant.

No tothom qui ve de
colònies en té o en
pot tenir.

T’ABSTRAU DEL QUE
ESTÀS FENT EN AQUELL
MOMENT
Al mig de qualsevol
activitat ningú pot estar
parlant amb mòbil! O hi
participes activament o
no val la pena anar de
colònies. A part, a la
Carral es disposa de poc
temps lliure; per tant
tampoc es té temps per
utilitzar-lo.

Alguns infants necessiten un període d’adaptació a les novetats de la
casa, als companys i a l’entorn. Moltes vegades aquest període
d’adaptació, si es té mòbil, es passa trucant a casa, la majoria de
vegades plorant o somicant, amb el conseqüent ensurt dels pares. En
el mateix cas, però, quan l’infant o jove no porta mòbil, es recolza en
els seus companys de grup i en els seus monitors, obrint-se a ells per
explicar-los com se sent i buscant solucions conjuntes per fer aquest
procés d’adaptació el més fàcil i amè possible.
També cal saber que en el cas que el nen no s’acabi adaptant (després
de dos dies de colònies), nosaltres som els primers en trucar a casa
per tal d’informar als pares i que aquests decideixin què volen fer.
La Carral és un lloc on els nens i nenes venen de vacances, a passars’ho bé; nosaltres fem tot el possible perquè tothom s’hi senti a gust,
gaudeixi i se n’endugui uns bons records, però en el cas que no hi hagi
una bona integració, no tenim cap problema per acceptar-ho! I és que
nosaltres som els primers interessats que els nens s’ho passin bé a
les nostres colònies!

EL MÒBIL NO ENS PERMET
DESCONNECTAR TOTALMENT DE LA
NOSTRA VIDA QUOTIDIANA
Creiem que anar de colònies és
“trencar” amb la rutina de pares,
amics, companys de l’escola... perquè
així la tornada serà com un retrobarse amb la quotidianitat que (per una
setmana) havíem deixat aparcada
per gaudir al 100% de les colònies.

POT SER UNA FONT DE
CONFLICTES
El podem perdre, algun
company ens el pot
agafar...

A MÉS A MÉS…NO
MÉS…NO HI
HA MASSA
COBERTURA!

Entenem que a algú no li pugui semblar bé aquesta norma, sabem que estem al segle XXI, dins de la societat de la informació, però
després de donar-hi moltes voltes, cada any arribem a la conclusió, que anar de colònies i portar mòbil no és una cosa compatible :)

