
eixestels.com 
hola@eixestels.com 

93 265 27 86
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en Anglès  
Artístiques  

i Tecnològiques 

Del  2 de  
Juliol

al 2 de 
Setembre



eixestels.com 
hola@eixestels.com 

93 265 27 86
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EduQUEM en valors

Aportem Coneixement

Creem consciència i
formem persones com-
promeses:

El valor de tenir valors, de contribuir al desen-
volupament de l’esperit crític de cadascú de 
nosaltres i a la recerca de l’autoconeixement 
a través dels nostres propis valors. El respec-
te, l’empatia, la tolerància i la solidaritat son 
els nostres valors, ens formen com a perso-
nes de bé i són fonamentals per a aconse-
guir una convivència sana.

El conjunt d’activitats giren entorn a una 
temàtica concreta,  oferint una experiència 
d’aprenentatge que incentiva la curiositat 
dels nois/es de forma dinàmica i amb con-
tinguts significatius.

Fem de les colònies i la seva experiència 
de convivència intensa una oportunitat 
per educar-nos com a ciutadans globals 
que coneixen i comprenen el món en ge-
neral, prenem un paper actiu en la nostra 
societat i actuem des del compromís amb 
nosaltres mateixos i els altres per a fer que 
el nostre planeta sigui més igualitari, just i 
sostenible.

no creixem per 
ser importants
sinó per fer 
coses
que importin

http://eixestels.com
http://eixestels.com


eixestels.com 
hola@eixestels.com 

93 265 27 86
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Apostem pel medi ambient

cuidem la qualitat 
de l’ Alimentació 

Ens comprometem a minimitzar el nostre 
impacte mediambiental i a cuidar del pla-
neta.

Ens adherim al projecte Pesa i Pensa, 
un projecte per reduir el malbaratament 
d’aliments.

Ens unim al repte paper 0, tant a les nos-
tres oficines com en la impressió de ca-
tàlegs.

Oferim un servei de menjar auditat per 
Alimenta’t, on els nostres menús són va-
riats i saludables i elaborats a les nostres 
cuines, incloent productes de temporada i 
alguns productes BIO i de proximitat. Els 
nostres equips de cuina  estan preparats per 
atendre dietes i intoleràncies alimentàries 
per la vostra tranquil·litat. 

Desenvolupem habilitats 
i competències perso-
nals, contribuïm en 
l’adquisició d’hàbits sa-
ludables.

Des de la base del respecte al individu com a 
única via per a coneixe’ns millor, i potenciar 
les competències pròpies amb l’objectiu 
d’aportar el màxim valor al conjunt de la 
societat, els educadors responsables de di-
rigir les activitats tindran cura de cada par-
ticipant potenciant-ne les seves habilitats 
pròpies i treballant hàbits saludables a tots 
els nivells amb el conjunt del grup.

no creixem per 
ser importants
sinó per fer 
coses
que importin
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eixestels.com 
hola@eixestels.com 

93 265 27 86



HIP-HOP

9 -17 3er de primària -2n Batx.
del 2 al 8 de juliol

BRODAS 
BROS

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica i reserva ara per...
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Activitats de Hip-Hop:

• Classes de Hip Hop adaptades per nivells i edats
• MasterClass de Popping, locking i House-Dance
• Taller de Beat Box (percusió vocal)
• Experimentació de grafiti i tag
• MasterClass de B-Boying (Breakdance)
• Taller de DJ

Activitats d’aventura i natura:

Jocs i dinàmiques de cooperació i resolució de problemes 
que cada dia de l’estada ens farà superar i créixer indivi-
dualment i com a grup. 

• Sessió de relaxació diària
• Sessió gamificació

També inclouen:

535

Torns, preus i reserves

2 / 8
JULIOL

• Splash (activitat d’aventura a la piscina)
• Circuit d’aventura sobre els arbres
• Rocòdrom i tirolina
• BalanzeBikes
• Paret ferrada
• Joc de reptes i problemes sobre el plàstic al mar
• Lliscador inflable d’aigua
• Activitats d’astronomia

Preus Iva & Asegurança básica inclosa. 
NOVETAT 2023.  Assegurança cobertura premium. Aquest any us ofe-
rim la possibilitat de contractar una assegurança Premium amb RACE 
des de tan sols 25€ - Consulta cobertures i condicions Aquí

1oena edicio

‘

‘

      
Aquest estiu les colònies de 
Hip-Hop d’Eix Estels i els 
Brodas Bros cumpleixen 10 
anys! Ho celebrarem!

1oa edicio

‘
Colònies d’estiu de Hip-Hop amb els Brodas Bros, companyia de ball i cultura urbana nascuda a Bar-
celona el 2006 i que ha triomfat per tot el món. Practiquem i millorem les tècniques de ball de 
Hip-Hop, explorem i descobrim que és la cultura urbana i quins són els valors intrínsecs, la 
seva importància i llegat com a eina de transmissió i expressió de valors com la pau, el respecte, 
la unitat, l´esperit de superació, la capacitat de crítica social i la igualtat.

https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://wa.me/34606465041?text=Vull+Reservar+les+colònies
https://youtu.be/0WoSMU0f3wA?t=15
https://www.youtube.com/watch?v=AtqGAKZJbIE
https://www.eixestels.com/ca/contacte


teatre 

9 -17 3er de primària -2n Batx.
del 9 al 15 de juliol

joan pera

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica i reserva ara per...
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Activitats d’aventura i natura:

Activitats de Teatre: 

• 15 hores de MasterClass de teatre
• Tècniques d’interpretació: expressió verbal i no verbal
• Entonació, escenificació, llenguatge i postura corporal.
• Tècniques d’estudi i memorització d’un text
• Distància emocional
• Dinàmiques de grup i cooperació 

Jocs i dinàmiques de cooperació i resolució de problemes 
que cada dia de l’estada ens farà superar i créixer indivi-
dualment i com a grup. 

• Sessió de relaxació diària
• Sessió gamificació

També inclouen:

529

Torns, preus i reserves

9/15
JULIOL

• Racons de circ i màgia
• Circuit d’aventura sobre els arbres
• Canó d’escuma
• Dinàmiques i jocs de natura (conscienciació mediambiental
• Tir amb arc mòbil
• Dinàmiques de teatre
• Piscina diària a la casa
• Tir amb arc mòbil

Preus Iva & Asegurança básica inclosa. 
NOVETAT 2023.  Assegurança cobertura premium. Aquest any us ofe-
rim la possibilitat de contractar una assegurança Premium amb RACE 
des de tan sols 25€ - Consulta cobertures i condicions Aquí

Amb Joan Pera, premi Gaudí d´Honor 2019, actor i doblador amb més de 40 anys 
d’experiència.   Molt més que unes colònies on practicarem i millorarem les tècniques 
del teatre.  Unes colònies on també explorem i descobrim que és la cultura del teatre i quins són 
els valors intrínsecs, perseverança, coneixement del nostre cos i les nostres emocions, expressió 
corporal i capacitat comunicativa, etc.. Millorarem les  capacitats d’interpretació, els dots per 
parlar en públic i les tècniques per transmetre emocions i missatges efectivament als altres.

13a edicio

‘

13a edicio

‘

https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://wa.me/34606465041?text=Vull+Reservar+les+colònies
https://youtu.be/QkG2Qlfrqtw?t=13
https://www.youtube.com/watch?v=lgs_RKYKa9M
https://www.eixestels.com/ca/contacte


STAGE CREATIU

10 -17 5è de primària -2n Batx.
del 27 d’agost al 2 de setembre

ALEX MONNER

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica i reserva ara per...
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Activitats d’aventura i natura:

Jocs i dinàmiques de cooperació i resolució de problemes 
que cada dia de l’estada ens farà superar i créixer indivi-
dualment i com a grup. 

• Sessió de relaxació diària
• Sessió gamificació

També inclouen:

Activitats creatives:

• 3 hores de classes diàries amb Àlex Monner:
• MasterClass de creativitat, inspiració i de maduració 

de les competències artístiques dels participants. In-
terdisciplinars, transversals, col·laboratives, disrupti-
ves,  obertes i especialment dissenyades per trencar 
barreres o marcs mentals que posin barreres a la nos-
tra creativitat. 

‘

27 AGOST
2 SETEMBRE

575

Torns, preus i reserves

• Pista americana inflable
• Tir amb arc 
• Piscina diària 
• Dinàmiques i jocs (conscienciació mediambiental) 
• Tirolina i Rocòdrom en estructura fixe
• Canó d’escuma
• Boulder i entrenament amb escala de rescat
• Activitats d’astronomia

Preus Iva & Asegurança básica inclosa. 
NOVETAT 2023.  Assegurança cobertura premium. Aquest any us ofe-
rim la possibilitat de contractar una assegurança Premium amb RACE 
des de tan sols 25€ - Consulta cobertures i condicions Aquí

El primer i únic stage creatiu per a joves i adolescents de Catalunya. Amb la direcció tècnica d’ 
Àlex Monner.  Unes colònies per fer aflorar les capacitats creatives de tots els participant 
mitjançant MasterClass diàries.  Apostarem per una creació polifacètica, no encapsulada, 
on l’objectiu ha de ser el procés i fer que tots explorem al llarg del camí les nostres competèn-
cies naturals ajudant-nos a conèixe’ns millor i a donar el millor de nosaltres. La interpretació, arts 
visuals, arts plàstiques...

https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://wa.me/34606465041?text=Vull+Reservar+les+colònies
https://youtu.be/vt04hRlBNwI
https://youtu.be/bbNDCzTTkyU?t=12
https://www.eixestels.com/ca/contacte


‘CASES 
DE COLONIES

Guardiola de Berguedà. El Berguedà. 

Centelles. Osona. 

Aiguafreda. Vallès Oriental

Hostalric. La Selva

St. Martí de Centelles. Osona

· Multiactivitats al Berguedà

· Multiactivitats al Montseny

· Hip - Hop Brodas Bros

· Multiactivitats Anglès

· Multiactivitats Agost

· Anglès + Hípica

· Multiactivitats Mini

· Científiques Marc Boada

· Learning by Doing

· Cambridge Express

· Multiactivitats Anglès

· Multiactivitats Anglès Agost

· Artístiques Àlex Monner

· Teatre Joan Pera

· Robòtica Lego Robotix

https://www.youtube.com/watch?v=iOFa5Y6YxNU
https://youtu.be/0WoSMU0f3wA?t=15
https://youtu.be/bbNDCzTTkyU?t=14
https://youtu.be/JCELJDP_YKY?t=14
https://youtu.be/QkG2Qlfrqtw?t=13


BIO RSCKm 0

• Arrebossats fets al forn! Reduïm fregits
• Coca i pa fresc acabat de fer de la nostra fleca local
• Cada dimecres... pa integral !
• Els macarrons; amb pasta ecològica!
• Consumim fruites i verdures de Km 0 i de Cooperatives properes: 
            Cooperativa El Progrés - Garbí i Cooperativa Girona Fruits
• Reduïm sucres afegits i conservants de la nostra dieta 
• A Eix Estels cuinem i amanim amb oli d’oliva
• Reduïm plàstics s’un sol ús introduint productes a granel

• SOM  conscients que no hem de malbaratar el menjar.  Millor servir poc i repetir, que molt i llençar.
• FEM del menjador un espai d’aprenentatge i escoltem i  atenem a les necessitats que es demanen.
• VIVIM  amb curiositat, i promovem la varietat de l’oferta alimentària. 
• CONVIVIM  i respectem els companys parlant sense cridar.
• APRENEM  a adquirir hàbits d’higiene i alimentaris saludables.

El nostre compromís de qualitat Alimentem hàbits saludables

‘

 
Alimentacio
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hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica i reserva ara per...
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Macarrons ECO amb 
bolonyesa vegetal

Calamars a la romana i amanida
Fruita variada i Natilles

Fruita i 
Pa amb Pernil dolç

Plat combinat: Hamburguesa
enciam, tomàquet, ceba, 

formatge, patates fregides i 
nuggets de pollastre
Fruita i Iogurt natural

Paella
Lluç en salsa i patates

Fruita del temps
Fruita i 

Pa amb Nocilla

Aquest és un menú orientatiu i està subjecte a les condicions de disponibilitat de la casa de colònies. 
Els menús s’adaptaran en cas d’al·lèrgies alimentàries

Dg

Dll

Dm

Dc

Dj

Dv

Dt

Sopa de galets
Salsitxes de pavo amb patates fregides

Flan i Fruita

Amanida de pasta
Peix al forn amb verdures

Fruita del temps

Fruita i 
Pa amb chopped 

de pavo

SOPAR DE NIT TEMÀTICA
que s’adapta a la nit temàtica 

de la casa

Amanida de llenties
Pollastre al forn amb champinyons 

i patates xips
Fruita variada o Gelat

Fruita i
Pa amb pernil salat

Patata i mongeta tendra
Pizzes variades

Iogurt natural i fruita variada

(Pícnic si hi ha sortida)
Fideuà amb verdures

Croquetes Bacallà i amanida 
verda amb blat de moro i olives

Fruita variada

Fruita i
Pa amb gall d’indi

SOPAR DE NIT TEMÀTICA
que s’adapta a la nit temàtica 

de la casa

SOPAR DE NIT TEMÀTICA:
Barbacoa

Gelat i fruita 

Pa- melmelada- cereals-mantega- llet-
colacao- sucs- embotits-madalenes - galetes 

- fruita variada

Pa- melmelada- cereals-mantega- llet-
colacao- sucs- embotits -madalenes 

- galetes - fruita variada

Pa- melmelada- cereals-mantega- llet-
colacao- sucs- embotits

-madalenes - galetes - fruita variada

Pa- melmelada- cereals-mantega- llet-
colacao- sucs- embotits -napolitanes 

- galetes - fruita variada

Pa- melmelada- cereals-mantega- llet
-colacao - sucs - embotits - minicrois-

sants  - magdalenes fruita variada

Pa- melmelada- cereals-mantega- llet
-colacao - sucs - embotits - minicroissants  - 

magdalenes fruita variada

https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://wa.me/34606465041?text=Vull+Reservar+les+colònies
http://https://www.eixestels.com/ca/contacte


610

415 355*

2/8
JULIOL

20 / 26 
AGOST

13  / 19
AGOST

 30 JULIOL
5 AGOST

16/22
JULIOL

27 AGOST
2 SET

9/15 
JULIOL

23/28*
JULIOL

6 / 12
AGOST

9 -17 
3er -2n Batx. 409 359*

485*5359 -17 
3er a 2n Batx.

405 399 345*6 -17 
P5 -2n Batx.

365365365

5 - 8
P5 -2n Primària

6 -17 
P5 -2n Batx.

102912 -17 
1ESO-2n Batx.

10 -17 
5è p. -2n Batx.

10 -17 
5è p. -2n Batx.

529

529

529

479

535

9 -17 
3er p. -2n Batx.

9 -16 
4rt pri. -1er Batx.

9 -16 
4rt pri. -1er Batx.

9 -16 
3er pri. - 1er ESO

10 -17 
5è p. -2n Batx.

LEARNING BY DOING

ANGLÈS +
HÍPICA

MULTIACTIVITATS 
AL BERGUEDÀ

MULTIACTIVITATS 
AL MONTSENY

MULTIACTIVITATS 
MINI

MULTIACTIVITATS 
AGOST

STAGE CREATIU 
ÀLEX MONNER

HIP-HOP AMB  
BRODAS BROS

TEATRE AMB 
JOAN PERA

MARC BOADA
CIENTÍFIQUES CIÈNCIES

MARC BOADA
CIENTÍFIQUES FÍSICA

ROBÒTICA 
AMB LEGO EDUCATION

SURF A CANTABRIA

CAMBRIDGE

ANGLÈS +  
MULTIACTIVITATS SPORT

ANGLÈS +  
MULTIACTIVITATS LLEURE

ANGLÈS +  
MULTIACTIVITATS AGOST

489 489 489

419 419 415

425*

355*

6 -17 
P5 -2n Batx.

6 -17 
P5 -2n Batx.

6 -17 
P5 -2n Batx.

6-17 
P5 -2n Batx.

* Torn amb sortida divendres a les 18,30 hores 
** Torn amb sortida dijous a les 18,30 hores 

369 369 369 369

415415

299**299** 299** 299**

575

365365

Modalitat  Curs       Casa

 TORNS

610610 610

 TORNS I PREUS
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CAN
MIQUELÓ

LA 
LLOBETA

CAN
MIQUELÓ

MAS
BANYERES

MAS
BANYERES

EL JOU
NATURE

CAN
VANDRELL

LA 
LLOBETA

LA 
LLOBETA

LA 
LLOBETA

LA 
LLOBETA

LA 
LLOBETA

LA
CURVA

CAN 
VANDRELL

CAN 
MIQUELÓ

CAN
MIQUELÓ

CAN
MIQUELÓ

https://www.eixestels.com/ca/colonies-d_estiu-juliol-berguedamultiactivitats/colonies-d'estiu/26
https://www.eixestels.com/ca/colonies-d_estiu-angles_hipica/colonies-d'estiu/8
https://www.eixestels.com/ca/colonies-d_estiu-montsenymultiactivitats/colonies-d'estiu/3
https://www.eixestels.com/ca/colonies-d_estiu-montsenymultiactivitats/colonies-d'estiu/3
https://www.eixestels.com/ca/colonies-agost-multiactivitats/colonies-d'estiu/22
https://www.eixestels.com/ca/colonies-d_estiu-cambridgeexpress/colonies-d'estiu/7
https://www.eixestels.com/ca/colonies-d_estiu-juliol-hiphop-amb-brodas-bros/colonies-d'estiu/12
https://www.eixestels.com/ca/stage-creatiu-agost-amb-alex-monner/colonies-d'estiu/31
https://www.eixestels.com/ca/colonies-teatre-amb-joan-pera/colonies-d'estiu/29
https://www.eixestels.com/ca/colonies-ciencia-marc-boada/colonies-d'estiu/33
https://www.eixestels.com/ca/colonies_tecnologiques-ciencies-fisiques/colonies-d'estiu/42 
https://www.eixestels.com/ca/colonies-d_estiu-juliol-lego_robotica/colonies-d'estiu/13
https://www.eixestels.com/ca/surf-camp/colonies-d'estiu/24
https://www.eixestels.com/ca/colonies-d_estiu-juliol-angles_classes/colonies-d'estiu/27
https://www.eixestels.com/ca/colonies-d_estiu-juliol-multiactivitats_angles/colonies-d'estiu/25
https://www.eixestels.com/ca/colonies-en-angles-multiactivitats_lleure/colonies-d'estiu/40
https://www.eixestels.com/ca/colonies-agost-angles_multiactivitats/colonies-d'estiu/10
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-miquelo/buscar-casas-colonias/4
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-miquelo/buscar-casas-colonias/4
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-miquelo/buscar-casas-colonias/4
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-miquelo/buscar-casas-colonias/4
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-miquelo/buscar-casas-colonias/4
https://www.eixestels.com/es/hotel-familiar-el-jou-nature/buscar-casas-colonias/154
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-vandrell/buscar-casas-colonias/5
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-mas-banyeres/buscar-casas-colonias/2
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-mas-banyeres/buscar-casas-colonias/2
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-vandrell/buscar-casas-colonias/5


Per a nois/es inscrits que ja han participat 
altres anys de les colònies d’estiu d’Eix Estels.

Descompte directe de 25€

2 TORNS CONTRACTATS: 
Descompte directe de 25€ en el segon torn 
contractat + dia pont de regal 

3 TORNS CONTRACTATS:  
Descompte directe de 40€: 20€ en el segon i 20€ 
en el tercer torn contractat + 2 dies pont de regal 

2 GERMANS INSCRITS: 50€ 
de descompte total. (25€ per germà)

3 GERMANS INSCRITS: 105€ 
de descompte total. (35€ per germà)

MONOPARENTALS I FAMÍLIES NOMBROSES: 
15€de dte

GRUPS DE 3 A 5 AMICS/GUES: 15€ 
de descompte directe per plaça inscrita

GRUPS DE 6 A 8 AMICS/GUES: 20€ 
de descompte directe per plaça inscrita

GRUPS DE 6 A 9 AMICS/GUES: 25€ 
de descompte directe per plaça inscrita

*Condicions descomptes: s’aplicaran un màxim de 2 descomptes per reserva, el de 2 o més setma-
nes combinat amb qualsevol dels altres que siguin aplicables a una mateixa reserva. Els descomp-
tes de fidelitat, germans, grups i famílies monoparentals i nombroses no són acumulables entre sí.

 descomptes
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DIA PONT DE REGAL:  

Entre el final d’un torn (dissabte) i l’inici d’un altre (diumenge) 
us oferim totalment gratuït el dia pont. Un dia diferent, per gau-
dir en petit grup i monitors de les activitats lúdiques que més us 
han agradat i sortir al poble per desconnectar i trencar una mica 
del dia a dia de les colònies.! 
NO HI HA DIA PONT entre última setmana de Juliol i la primera d’Agost

SERVEI DE BUGADERIA GRATUÏT: 

Enllaça tants torns com vulguis però porta roba només per una 
setmana! Nosaltres ens encarreguem de deixar-vos la roba 
neta i posar-la a punt per cada torn. 

TRASLLAT ENTRE CASES GRATUÏT: 

Escull ajuntar els torns consecutius que vulguis independen-
tment de la casa on es facin, perquè en cas que les colònies con-
tractades es facin a diferents cases, nosaltres en encarreguem 
del trasllat entre casa i casa de forma totalment gratuïta.

MÉS D’UN TORN 
DE COLÒNIES? 
T’HO POSEM FÀCIL

Descompte* FIDELITAT

Descompte* TORNS

Descompte* FAMÍLIA

Descompte* GRUPS
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Essencials del dia a dia
• 1 muda per cada dia
• Bossa per la roba bruta
• Calçat esportiu còmode 
• Necesser complet
• Tovallola dutxa i xancletes

Dormir
• Pijama, sac de dormir

Excursions
• Motxilla o bossa petita, gorra, 

        cantimplora, repel·lent de mosquits

Piscina o Platja
• Crema solar, gorra, tovallola gran, 

         banyador i xancletes cordades

A més a més
• Llanterna i piles de recanvi
• Roba d’abric pel vespre:

        Anorac, capellina o cangur

També podem portar

• Telèfon mòvil: dins una bossa tancada 
amb el nom i el PIN

• 5 €  en bossa amb el nom, pel dia de 
         l ’excursió per comprar souvenirs

NOTA IMPORTANT:

A l’arribada ens lliurareu:
• Targeta sanitària original
• Fotocòpia del llibre de vacunes

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

La maleta:

https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://wa.me/34606465041?text=Vull+Reservar+les+colònies
http://https://www.eixestels.com/ca/contacte


ASSEGURANÇA OPCIONAL

asseguranca
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Assegurança opcional colònies estiu 2023 …  Volem donar-vos la màxima tranquil·litat per això a banda de les 
cobertures ja incloses al preu de les colònies (Protecció básica) us oferim la opció de contractar  una cobertura 
ampliada (by RACE)  des de tan sols 25€.  Mireu les cobertures detallades a continuació. 

novetat 2o23

PROTECCCIÓ BÁSICA JA INCLOSA

EN LA VOSTRA RESERVA 

QUÈ INCLOU?

ABANS DE L’INICI DE LES COLÒNIES :

• Fins a 45 dies abans de l’inici de les colònies 
cancel·lació per força major justificada : Reem-
borsament TOTAL  dels imports abonats colò-
nies (es descompten 50€ de despeses de gestió) 

• Cancel·lació del campaments per motius de 
confinament, prohibició de l’activitat o impera-
tiu legal. Devolució TOTAL dels imports abonats 
(es descompten 50€ de despeses de gestió)

UN COP INICIADES LES COLÒNIES:
Reemborsament  del 45%  dels dies no gaudits de 
campament en cas de tornada anticipada justificada.

COBERTURA AMPLIADA ASSEGURANÇA 

COBERTURA PREMIUM (BY RACE) 

QUÈ INCLOU?

ABANS DE L’INICI DE LES COLÒNIES 
Reemborsament TOTAL dels imports abonats:

• Malaltia greu, accident o mort de l’assegurat, els 
pares, germans, tutors o avis.

• Positiu a COVID 6 o menys dies abans de l’inici dels 
campaments.

•  Concessió de beca oficial per participar en uns cam-
paments les mateixes dates

• Suspens de 4 o més assignatures

UN COP INICIADES LES COLÒNIES:
Reemborsament  TOTAL dels dies no gaudits de campa-
ment en cas de tornada anticipada justificada

Garanties d’assistència mèdica extres:

• Repatriació o trasllat sanitari
• Prestacions sanitàries i farmacèutiques fins a 500€ 

(franquícia de 16€)
• Allotjament per prolongació d’estada (màx.10 dies)
• Bitllet anada/tornada i allotjament d’un acompan-

yant mentre duri la prolongació de l’estada o la hos-
pitalització (màx.10 dies)

• Telemedicina. Trucades “on line” amb el metge i els 
pares/tutors del menor

A més a més:
•  Assegurança de Responsabilitat Civil Privada fins a 

6.000€ (franquícia de 150€) causades pel  partici-
pant durant els campaments (excepte bandalisme 
o causa intencionada) 

https://wa.me/34606465041?text=Vull+Reservar+les+colònies


MÉS DUBTES?

PORTAL PRIVAT

NOVETAT: Periòdicament farem reunions informati-
ves en directe via Instagram.

Podreu conectar-vos per resoldre qualsevol dubte.  
Les dates de les reunions serán:

Un cop hagis reservat les teves colònies, accedeix a tota la informació que necessites al nou portal privat de les 
colònies. Rebràs un link personal al teu email un cop hagis reservat les teves colònies per accedir al portal pri-
vat on trobaràs tota la informació que necessites per abans, durant i després de realitzar l’estada de colònies. 
Informació relacionada amb la teva reserva, la fitxa d´autorització, reunions de pares, l’exàmen d’anglès, el 
portal de fotos... tot a la mateixa pàgina!

fora dubtes
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Febrer: 4  
Març: 4/ 18
Abril : 01/15/29 
Maig:  13/27
Juny: 10

DIRECTES 
INSTAGRAM:

11: 00 hores

https://wa.me/34606465041?text=Vull+Reservar+les+colònies
https://www.instagram.com/eix_estels/?hl=es
https://www.instagram.com/eix_estels/?hl=es


Socis fundadors, membres de la 
Junta i presidència de l’ACELLEC 
- Associació Catalana d’Empreses 
del Lleure, l’Educació i la Cultura 
que agrupa més de cent empreses 
de l’àmbit del lleure educatiu i la 
cultura de proximitat. L’associació 
patronal de referència en el sector.

Socis fundadors 
i membres de la junta 
d’ ANECAMP: 
Associació 
Nacional 
d’ Empresas 
d’Activitats 
i Campaments

Instal·lacions per activitats fisicoes-
portives de risc auditades per Lleu-
re Disseny empresa especialitzada 
en seguretat, disseny d’activitats 
i formació de Lleure Educatiu in-
fantil, juvenil i familiar. Les nostres 
instal·lacions dirigides a activitats 
fisicoesportives estan homologa-
des i compleixen la normativa UNE-
EN 15567-1:2015

Auditoria constant a tots els pro-
cessos de cuina a càrrec de la pres-
tigiosa empresa Innocuo. Auditoria 
de l´institut d’Educació Nutricional 
Alimenta’t de tots els plats dels 
nostres menús garantint que siguin 
saludables, atractius i realitzats 
amb aliments de temporada, proxi-
mitat i km 0, eco i RSC.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Qualitat
Global

Qualitat
Aventura

Qualitat
Alimentació

Realitzem accions corporatives i 
col·lectives per protegir el nostre 
medi ambient. Activem el programa 
Pesa i Pensa per conscienciar-nos so-
bre el malbaratament dels aliments 
dins l’espai del menjador de la casa 
de colònies.

A les nostres cases de colònies adqui-
rim una actitud responsable i crítica: 

• Compostadores pròpies per material 
orgànic

• Reutilització d’aigües per regar 
• Eliminem l’ús del plàstic d’un sol ús
• Implementació gradual d’energies 

netes i autosuficiència energètica
• Utilització de paper reciclat (tova-

llons , cartelleria...)
• Ens unim al repte “ Cero paper”, 

tant a les nostres oficines, com en 
la impressió de catàlegs!  Per això 
editem i enviem totes les nostres 
propostes i catàlegs en format 
digital!

Qualitat 
Mediambiental

I   C u i d e m  e l  p l a n e t a    I

qualitat 
eix estels
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hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com
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https://twitter.com/eixestels
https://www.facebook.com/eix.estels
https://www.instagram.com/eix_estels/
https://www.youtube.com/user/EixEstels
https://www.eixestels.com/ca/blog

