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informació
Important

RATIS DE TREBALL
En el context COVID19 es manté el grup estable del cen-
tre per fer les activitats, comptant amb un monitor per a 
cada grup. En el cas que la mitjana de nens/es dels vos-
tres grups estables sigui 15 o inferior (per infantil); 20 
o inferior (per primària) o 25 o inferior (per secundària) 
consulteu-nos el suplement.

DARRER DIA DE LA COLÒNIA
L’últim dia és important que a les 10h del matí es deixin
les habitacions buides i s’hagin tret TOTES les bosses i 
motxilles perquè es puguin netejar i desinfectar.

EL PRIMER DIA DE LA COLÒNIA:
Les activitats curriculars de les colònies començen a par-
tir de les 16h, després de dinar.
Sereu rebuts pel coordinador de la casa i un monitor guia 
(un per cada 50 alumnes aprox.)  El coordinador es reu-
nirà amb el /s responsables del grup per revisar l’estada 
de colònies. Els mestres estaran a càrrec dels alumnes fins 
que començi la colònia per la tarda amb l’equip complet 
de monitors.
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Educar en valors
Posar l’accent en el valor de tenir valors 
i estar atents per potenciar-los.

Adaptar-nos a les noves necessitats 
Les activitats estan dissenyades per afavorir 
l’aprenentatge des de la vivència personal.

Aposta pel medi ambient
Ens comprometem a minimitzar el nostre im-
pacte mediambiental, a cuidar del planeta 
i ens fem còmplices als nois/es. Per això ens 
adherim al projecte Pesa i Pensa, un pro-
jecte interactiu, on tots aconseguim reduir el 
malbaratament d’aliments durant les colò-
nies. Tanmateix ens unim al repte paper 0, 
tant a les nostres oficines com en la impressió 
de catàlegs, per això editem i enviem totes les 
nostres propostes en format digital a tots els 
nostres clients, així com els documents de re-
serva i la programació de les seves activitats.

Compromís en la programació d’activitats 
Els departaments Educatiu i Comercial es com-
prometen a què la planificació es faci efectiva. 

Alimentació
Oferim un servei de menjar auditat per Ali-
menta’t, on els nostres menús són variats i 
saludables i elaborats a les nostres cuines, in-
cloent productes de temporada i alguns pro-
ductes BIO i de proximitat. Els nostres cuiners 
estan preparats per atendre dietes i intoleràn-
cies alimentàries per la vostra tranquil·litat. 

Equip de monitoratge propi professio-
nal i de confiança 
Equip de monitors/es són professionals, 
altament qualificats i en continua formació.

Posem en valor 
les colònies
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Compartir amb vosaltres les mesures i protocols que apliquem a 
les nostres cases de colònies per crear espais segurs. 

GRUPS DE CONVIVÈNCIA PER GRUP BOMBOLLA amb un moni-
tor/a referent. 
  
RENTAT DE MANS rentat de mans de forma periòdica, a l´inici i final 
de cada activitat.
 
ÚS DE MASCARETES L´ús de la mascareta serà obligatòria. Els mo-
nitors/es portaran en tot moment mascaretes. També solució hidro-
alcohòlica per aplicacions addicionals. 

CONTROL DE TEMPERATURA Els Mestres seran els encarregats de  
controlar la  temperatura amb un termòmetre frontal 

INCREMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ La casa complirà amb les 
mesures d´higiene protocol·litzades, el material utilitzat a les activi-
tats de les colònies serà desinfectat després de cada ús. La roba de 
llit estarà rentada a alta temperatura.

   
COM SERAN ELS ÀPATS ALS MENJADORS Cada grup bombolla 
tindrà una àrea assignada. Cal que els participants portin una can-
timplora pel seu ús individual.  
  
QUINA NORMATIVA HI HA PELS DORMITORIS? 
Els dormitoris han patit una revisió de la seva capacitat: Aquesta 
adaptació a la pràctica ha suposat una reducció de les places habi-
tuals, augmentant la distància entre llitera i llitera. 

Eix Estels ha realitzat una auditoria 
amb Bureau Veritas i hem aconse-
guit la certificació Clean Site, que 
garanteix l’aplicació de mesures 
de prevenció i minimització de 
riscos derivats de la Covid-19.  

Comencem a caminar de nou, 
aviat volarem

Informació i reserves: 

 93 265 27 86
Consulta Preus

TARIFES

ÍNDEX

https://www.eixestels.com/
https://www.eixestels.com/pdf/escolar/TARIFAS-2122.pdf


Mas 
Banyeres
natura i 
multiaventura

ÍNDEX



Mas 
Banyeres

Masia senyorial del S. XI.  En 
plena natura, al peu del cim del 
Puigsagordi i davant el  Parc 
Natural del Montseny. Total-
ment reformada.· 

40  hectàrees   d’espai  exte-
rior: Lavabos i fonts, zona de 
pícnic,  Piscina amb gespa, 
Granja d’animals i sorral per a la 
mainada, instal·lacions d’aven-
tura camps de joc 

EQUIPAMENTS INTERIORS

· Totes les Habitacions amb bany 
· 3 menjadors i 4 sales d’activitats
· Calefacció central
. Cuina casolana, adaptació a al·lèrgies
. Coixinera, coixí i llençol de sota
. Amenities pels mestres (gel & xampú)
. Joc de llençols complet pels mestres  
· Habitació privada pels mestres
· “wifi” lliure pels mestres

web 
Mas Banyeres

9.44 9.90 9.76 9.50 9.64

Centelles, Osona. 
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natura i 
multiaventura

VISITA A LA GRANJA I ELS GRANGERS
EL BOSC I ELS SEUS COLORS 
Descobrim el bosc a través de les emocions i els colors 
EL BOSC DE LES FADES 
Circuït de psicomotricitat sense alçada al bosc

VISITA A LA GRANJA I ELS GRANGERS
ELS DETECTIUS DEL BOSC  
recerca mediambiental i treball de camp de descoberta
EL BOSC DEL CEL
Circuït  amb Ponts i plataformes a petita alçada

Educació Infantil

Cicle Inicial

Mas BanyeresESCOLA DE

En colònies de 3 dies/2nits, la visita a la granja i la vida dels grangers es separarà en dues activitats diferents. 
Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats, colònies de 3 dies. 
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natura i 
multiaventura

EL BOSC DEL CEL 
Circuit d’aventura amb Ponts i plataformes
ITENERARI DE NATURA 
al bosc del Puigsagordi amb llibre de ruta
CARS DE PEDALS I TIR AMB ARC 
TORRE D’AVENTURA 
Rocòdrom/espeleologia, +Tirolina

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Mas BanyeresESCOLA DE

EL BOSC DEL CEL 
Circuit d’aventura amb Ponts i plataformes
CAR DE PEDALS I TIR AMB ARC 
TORRE D’AVENTURA 
Tirolina, rocòdrom/espeleologia. 
CURSA D’ORIENTACIÓ 
Supervivència per grups , orientat amb el mapa.

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats
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natura i 
multiaventura

Mas BanyeresESCOLA DE
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el jou
nature

Una instal·lació totalment 
integrada al seu entorn, sos-
tenible i respectuosa amb el 
medi ambient. 

Camps de joc, parc infantil
zones de pícnic, camp de fut-
bol amb gespa artificial,
llacunes artificials per practicar 
esports aquàtics, llacuna per l’ 
estudi de la fauna i flora, bosc 
propi, estructures d’aventura 
integrades en la natura...

EQUIPAMENTS INTERIORS

Edifici amb encant, modern, totalment reformat, 
ampli i lluminós. Amb habitacions d’entre 2 i 22 
places cadascuna equipada amb llits i lliteres i totes 
amb lavabo privat dins de l’habitació.

· 3 menjadors més 7 sales d’activitats
· Sala gran polivalent amb capacitat per 400 px
· 43 Habitacions de 2/22 places
· Habitacions distribuïdes en 3 zones diferenciades
· Piscina interior no climatitzada

web 
El Jou Nature

9.60 9.80 9.76 9.49 9.69

Guardiola de Berguedà.
El Berguedà
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D’AVENTURA I 
CIÈNCIA DE LA TERRA 

El Jou Nature
ESCOLA 

MINERIA: Estudi del sol, reconeixment de minerals, 
filtre de carbó actiu
CLIMATOLOGIA: Estació meteorológica, el canvi 
climàtic, les mesures del clima
PALEONTOLOGIA:  Treball al jaciment, els dinosau-
res, els fossils
BIOLOGIA:  Estudi de les bases de El Jou Nature 

CIRCUIT DE TIROLINES ENCADENADES , 
10 tirolines enmig del bosc + Bicis voladores
SUPERVIVÈNCIA:  Itinerari de muntanya 
PALEONTOLOGIA: Treball al jaciment, els dinosau-
res, els fossils
BIOLOGIA: Estudi de les bases de El Jou Nature
(opcionalment a partir del 15/04 , Activitat de kayac subtituint una de les activitats)

Cicle Inicial, Mitjà i Superior

Cicle Mitjà i Superior

LA CIÈNCIA DE LA TERRA
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D’AVENTURA I 
CIÈNCIA DE LA TERRA 

El Jou Nature
ESCOLA 

Cicle Superior

COLÒNIES VIVÈNCIALS 
Ed. Infantil

FISICO ESPORTIVES
CIRCUT D’AVENTURA COOPERATIU EN ALÇADA
Plataformes i reptes d’alçada
SOCCER BALLS + ESPORTS COL·LECTIUS 
REPTE DE SUPERVIVÈNCIA 
(opció Aquàtica o terrestre) 
CURSA ORIENTACIÓ AMB BRÚIXOLES 
(opcionalment a partir del 15/04 
Activitat de kayac + paddle surf subtituint una de les activitats)

RECURREGUT MEDIAMBIENTAL 
a la descoberta del bosc 
ELS CINC SENTITS
gimanca d’experimentació dels sentits 
TALLER RECORD DE LES COLÒNIES 
LAND ART repte d’art efímer a la natura 
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D’AVENTURA I 
CIÈNCIA DE LA TERRA 

El Jou Nature
ESCOLA 
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La 
llobeta

Especialment preparada per 
a estades amb nens/es EI - CI 
Masia senyorial d’estil moder-
nista que ha estat declarada 
d’interès arquitectònic. Total-
ment reformada i amb totes 
les comoditats i serveis.

Gran carpa de Circ, parc acro-
bàtic, sorral, zones de pícnic i 
lavabos exteriors, piscina,  fonts 
exteriors, taules de ping-pong ...

EQUIPAMENTS INTERIORS

· Habitacions amb terra de parquet
· Casa adaptada 100% a mobilitat reduïda
· Coixinera, coixí i llençol de sota
· 3 menjadors i servei de cuina casolana
· 4 sales d´activitats
· Calefacció central
· Cuina casolana, adaptació a al·lèrgies
. Amenities pels mestres (gel & xampú)
. Joc de llençols complet pels mestres  
· Habitació privada pels mestres
· “wifi” lliure pels mestres

web 
La Llobeta

9.40 9.70 9.77 9.68 9.42

Aiguafreda, Vallès O.
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circ

LLIT ELÀSTIC + EQUILIBRIS: 
Figures i exercicis sobre llit elàstic + circuit d’exercicis 
progressius d’equilibri com l’slack line i el cable tens. 
SALA DEL TRAPEZI + MALABARS  
Acrobàcies aèrees amb tota segurat + taller de ma-
labars amb diferents elements : maces, diàbolos, 
boles, plat xinès, anelles...
FUNAMBULS
Pista d’obstacles en estructura fixe, gran entrena-
ment del circ a Mitja alçada amb tota la seguretat. 
MÀGIA PER A TOTOHOM
Aprendrem jocs de màgia per edats que desrpés 
podran reproduïr a casa seva per deixar a tots amb 
la boca ben oberta. 
EXCURSIÓ A LA FONT DELS ENAMORATS 
descoberta d’un dels racons més  emblàmatics 
d’Aigufreda. 

Educació Infantil - Cicle Inicial

La Llobeta
ESCOLA DE

Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats
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circ
La LlobetaESCOLA DE
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can 
vandrell
Al peu del Parc Natural del 
Montseny, una casa amb 
amplis espais exteriors, es-
planades de jocs i els millors 
equipaments interiors on 
sentir-vos com a casa! 

Camp de futbol, de voley i tau-
les de ping-pong Amplies es-
planades de joc, instal·lacions 
d’aventura, piscina en recinte 
tancat, lavabos exteriors...

EQUIPAMENTS INTERIORS

· Habitacions amb lavabo privat o comú exterior 
· 13 Habitacions de 6/20 places
· Casa adaptada 100% a mobilitat reduïda
· Coixinera, coixí i llençol de sota
· 3 menjadors i servei de cuina casolana
· 4 sales d´activitats

. Amenities pels mestres (gel & xampú)

. Joc de llençols complet pels mestres  
· Habitació privada pels mestres
· “wifi” lliure pels mestres

web 
Can Vandrell

9.65 9.87 9.68 9.50 9.47

Hostalric, La Selva
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l’espai
Can Vandrell

ESCOLA DE 

GIMCANA DELS ASTRONAUTES
Macrojoc i jocs cooperatius amb planetes gegants
LA SALA DE L’ESPAI
Llums, pintures flourescents i projecció especial 
MISSIÓ RESCAT
Paret ferrada per entrenar-nos com astronàutes
JOCS DEL PETIT ASTRONAUTA
Jocs per descobrir els vehicles espacials

GIMCANA DELS ASTRONAUTES
Macro joc i jocs cooperatius amb planetes gegants
VIATGE A LA LLUNA 
Combinat amb jocs amb ulleres de realitat virtual 
ROBÒTICA
Construïm el nostre propi robot de prospecció espacial
OBJECTIU MART 
Circuit d’aventura amb ponts, plataformes i tirolina final

Educació Infantil

Cicle Inicial

Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats
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l’espai
Can Vandrell

ESCOLA DE 

QUÈ HI HA MÉS ENLLÀ
Sala fosca interactiva on descobrim galaxies, nevuloses, 
estrelles super noves i aprendrem l’origen de l’univers. 
VIATGE AL SISTEMA SOLAR  
Amb ulleres de realitat virtual vivint una experiència 
única sobrevolant els planetes, creuant-los amb naus, 
passejant per sobre de la lluna, viurem moments de 
gran intensitat. En acabar, ja sense les ulleres,  dinàmi-
ca sobre la carrera de  l’espai i la competencia i aliancies 
entre països per arribar cada cop més enllà. 
ROBÒTICA
Amb tecnología de LEGO EDUCATIONAL ROBOTIX per 
grups construïm el nostre propi robot per a la prospec-
ció de Mart.  
OBJECTIU MART 
Circuit d’aventura en alçada variable adaptat a les edats,  
amb ponts, plataformes i tirolina final.

Cicle Mitjà i Superior

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats
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l’espai
Can Vandrell

ESCOLA DE 
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can 
MIQUELÓ
Una de les millors cases de 
colònies de Catalunya. Una 
instal·lació moderna, total-
ment reformada, amb amplis 
espais exteriors planers, equi-
paments esportius i un entorn 
natural increïble.

Boulder, zona lúdica i de pícnic 
amb fonts exteriors, bosc propi, 
camp de futbol, pistes de bàs-
quet, piscina amb gespa en re-
cinte tancat, lavabo exterior to-
talment reformat.

EQUIPAMENTS INTERIORS

· 7 Habitacions de 6/26 places
· Habitacions amb bany privat interior
· Casa adaptada 50 % a mobilitat reuïda
· Coixinera, coixí i llençol de sota
· 2 menjadors i 3 sales d’activitats
· Calefacció central

. Amenities pels mestres (gel & xampú)

. Joc de llençols complet pels mestres  
· Habitació privada pels mestres
· “wifi” lliure pels mestres

web 
Can Miqueló

9.64 9.86 9.56 9.46 9.55

St. Martí Centelles, Osona.
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cel
Can Miqueló

ESCOLA DE 

GIMCANA DELS ASTRONAUTES
Macro joc i jocs cooperatius amb planetes gegants.

PLANETARI + JOCS MITOLÒGICS
Ens endinsem i viatgem dins una cúpula inflable per 
l’espai  amb projeccions.

UN VOL PEL CEL 
Descens suau amb una tirolina/coet combinat 
amb jocs espacials. 

JOCS DEL PETIT ASTRONAUTA
Entrenament d’astronautes a la pista americana inflable. 

Educació Infantil i Cicle Inicial

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats, colònies de 3 dies les faran totes.
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cel
Can Miqueló

ESCOLA DE 

TELESCOPI SOLAR + LA NAU 
Observació del sol amb telescopi i entrada dins una 
nau especial per descobrir què hi ha més enllà! 

PLANETARI + JOCS MITOLÒGICS
Ens endinsem i viatgem dins un cúpula inflable per
l’espai amb projeccions. 

ENTRENAMENT DELS ASTONOUTES
Pista americana inflable + Boulder + Escalada al pi 

UN VOL PER L’ESPAI 
Descens en tirolina combinat amb jocs esportius 

Cicle Mitjà i Cicle Superior

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats.

Informació i reserves: 

 93 265 27 86
Consulta Preus

TARIFES

ÍNDEX

https://www.eixestels.com/ca/sortida-la-granja/escoles/26
https://www.eixestels.com/ca/colonies-escolars-escola-de-cel/escoles/1
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4
https://www.eixestels.com/pdf/escolar/TARIFAS-2122.pdf
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Mas
Gorgoll
Masia amb encant d’estil co-
lonial,  situada a les afores 
del poble pesquer de Pala-
mós i a 15 minuts caminant 
de la platja.

Gran pati central, espais exte-
riors (bosc amb cabanes, mini 
granja, camp de futbol), grans 
habitacions col·lectives de 4 a 
16 places i amplis espais inte-
riors i exteriors. 

EQUIPAMENTS INTERIORS

· 3 hectàrees de bosc propi
· Piscina exterior en recinte tancat
· Terrasses interiors
· Camps d’esports.

· 15 Habitacions de 2/20 places
· Coixinera, coixí i llençol de sota
· 4 menjadors i 3 sales de tallers
· Menjar casolà elaborat a la casa
· Calefacció central

web 
Mas Gorgoll

9.43 9.67 9.83 9.86 9.55

Palamós, Baix Empordà.

Informació i reserves: 

 93 265 27 86
Consulta Preus

TARIFES

ÍNDEX

https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-gorgoll/cases-de-colonies/3
https://www.eixestels.com/pdf/escolar/TARIFAS-2122.pdf


mar
Mas Gorgoll

ESCOLA DE 

VISITA AL PORT DE PALAMÓS: 
Visita guiada al port de Palamós, el museu de la pesca 
i la sala de subhasta del peix. Pugem a un Vaixell pesquer 
i en descobrim les parts. 

SALA DELS AQUARIS – XARXA TRÒFICA 
DEL MAR + EL FONS MARÍ
Observació directe de diferents ecosistemes segons 
profunditat i jocs i dinàmiques sobre xarxa tròfica i el 
fons marí.

JOCS MARINERS A LA PLATJA
Ens convertim en autèntics mariners fent jocs 
ambientats a la platja més propera de Mas Gorgoll. 

Educació Infantil i Cicle Inicial

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats

Informació i reserves: 

 93 265 27 86
Consulta Preus

TARIFES

ÍNDEX

https://www.eixestels.com/ca/colonies-escolars-escola-de-mar-a-palamos/escoles/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-gorgoll/cases-de-colonies/3
https://www.eixestels.com/pdf/escolar/TARIFAS-2122.pdf
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VISITA AL PORT DE PALAMÓS: 
Visita guiada al port de Palamós, el museu de la pesca 
i la sala de subhasta del peix. Pugem a un Vaixell pesquer 
i en descobrim les parts. 

SALA DELS AQUARIS – XARXES TRÒFICA 
DEL MAR + EL FONS MARÍ
Observació directe de diferents ecosistemes segons 
profunditat i jocs i dinàmiques sobre xarxa tròfica i el 
fons marí.

ESTUDI DEL LITORAL ROCÓS: 
Com a científics marins mesurem paràmetres com 
el ph de l’aigua, la velocitat del vent, la temperatura, etc.
+ recerca a l’espigó 

DINÀMIQUES A LA PLATJA 
Dinàmiques de cooperació i lideratge a la platja més 
propera de Mas Gorgoll.  

Cicle Mitjà i Cicle Superior

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats

Informació i reserves: 

 93 265 27 86
Consulta Preus

TARIFES

ÍNDEX

https://www.eixestels.com/ca/colonies-escolars-escola-de-mar-a-palamos/escoles/5
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-mas-gorgoll/cases-de-colonies/3
https://www.eixestels.com/pdf/escolar/TARIFAS-2122.pdf
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A la tardor... 
colònies amb molts avantatges!

· Estalvia’t fins a 45€ per alumne.
· Dinar del primer dia gratuït 
· Mestres i acompanyants gratuïts
· Més opcions per escollir dates
· Fomenta la cohesió a l’inici de curs
· S’inclou  “Bosc a la Tardor - La castanyada” 

Opció de canviar qualsevol activitat de la colònia 
per reptes cooperatius o dinàmiques de grup

PROMOCIÓ:
COLÒNIES A 
LA TARDOR

SETEMBRE - OCTUBRE - NOVEMBrE

Informació i reserves: 

 93 265 27 86
Consulta Preus

TARIFES

ÍNDEX

https://www.youtube.com/watch?v=JCELJDP_YKY&t=14s
https://www.eixestels.com/pdf/escolar/TARIFAS-2122.pdf


EIX ESTELS I CALELLA 
SUMEN PER POSAR-T’HO FÀCIL

SETEMBRE - OCTUBRE - NOVEMBrE

  Més de 35 anys d’experiència en el transport de viatgers

  Especialistes en el transport d’escolars

  Flota amb més de 140 autocars amb antiguetat inferior als 4 anys

  Capacitats de 16 places fins a 88 places

  Autocars adaptats a discapacitats amb plataforma hidràulica elevadora

  3 bases repartides a Santa Susanna, Mataró i Barcelona

  Geo-Localitzador a tots els autocars

  Preus adaptats a les necessitats de cada client

Informació i reserves: 

 93 265 27 86
Consulta Preus

TARIFES

ÍNDEX

https://www.eixestels.com/pdf/escolar/TARIFAS-2122.pdf


Comencem a caminar de nou, 
aviat volarem

Membres de:

93 265 27 86
Seu Central
Passeig del Taulat, 235
08019 Barcelona

Seu Catalunya Central
Rambla Camp de l´Aigua,1
08540 Centelles

www.eixestels.com          hola@eixestels.com

http://
https://www.eixestels.com/
mailto:hola%40eixestels.com?subject=Contacta%27ns

