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valors
Educar en

Educar en valors
Posar l’accent en el valor de tenir valors 
i estar atents per potenciar-los, perquè 
valors com el respecte, l’empatia, la to-
lerància i la solidaritat ens formen com a 
persones de bé i són fonamentals per a 
aconseguir una convivència sana.

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

Eduquem ciutadans globals que coneixen 
i comprenen el món en general, prenen un 
paper actiu i treballa amb uns altres per a 
fer que el nostre planeta sigui més igualitari, 
just i sostenible.

Amb un Equip de monitoratge propi 
i professional coneixedor del projecte 
educatiu de la casa, dels valors que vol 
transmetre i de màxima confiança. Moni-
tors altament qualificats i en continua for-
mació a càrrec d’Eix Estels 

Compromís en el compliment de la 
Programació d’activitats. Els departa-
ments Educatiu i Comercial es comprometen 
a què la planificació es faci efectiva segons els 
detalls acordats prèviament a la vostra estada. 

Colonies 

‘

valorsamb
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valors
Educar en

Aposta pel medi ambient, 
Cuidem del planeta i en fem còmplices als 
nois/es, estem compromesos amb Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible. Els 
integrem en les nostres propostes, els tras-
lladem a tots els nivells i els materialitzem en 
accions concretes .

• Ens comprometem a minimitzar el nostre 
impacte mediambiental (petjada zero) 

• Apostant de forma progressiva i intensa 
en la transició cap a l’ús exclusiu d’ener-
gies verdes a totes les nostres instal·lacions

• Eliminant l’ús del paper d’alumini a to-
tes les nostres cuines i en la preparació de 
pícnics o berenars 

• Substituint gradualment els envasos de 
plàstic d’un sol us apostant pels produc-
tes a granel.

• Ens unim al repte paper 0, tant a les nos-
tres oficines com en la impressió de ca-
tàlegs per això editem i enviem totes les 
nostres propostes en format digital a tots 
els nostres clients, així com els documents 
de reserva i la programació de les seves ac-
tivitats.

• Ens adherim al projecte Pesa i Pensa, un 
projecte interactiu, on tots aconseguim re-
duir el malbaratament d’aliments durant 
les colònies.

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, 
incloent productes de temporada i alguns 
productes BIO i de proximitat.  Els nostres 
cuiners estan preparats per atendre dietes i 
intoleràncies alimentàries per la vostra tran-
quil·litat.
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valors
Educar en

sobre les seves estades
Les escoles opinen

Valorem molt positivament l’organitza-
ció de les activitats i el temps  que s’hi 
dedica. La disponibilitat de tot l’equip 
(coordinació, monitoratge, cuina, nete-
ja...) és fantàstic!  
Escola Pau Vila. 

Ens hem sentit molt acollides i l’atenció 
als infants i a les mestres és immillora-
ble. El monitor, Lao, s’ha mostrat molt 
motivador i atent amb totes les neces-
sitats dels nens i nenes. La neteja, la cui-
na i l’entorn, perfecte!! El coordinador, 
genial, +6. Felicitats! Ens veiem el pro-
per curs! Escola Norai.  

Ens ho hem passat superbé! Moltes grà-
cies! El menjar súper bo i els monitors i 
monitores són genials, feu una gran fei-
na! Totes les activitats són motivadores 
i dinàmiques pels nens i nenes!
Escola Vicente Aleixandre. 

Felicitar a tot el grup de monitors per la 
feina i el tracte rebut. És el primer cop 
que anem de colònies amb eix estels 
i marxem molt contents/es i satisfets! 
Nota del coordi: la valoració del coordi-
nador té dues fletxes cap amunt extres. 
Institut Escola Montseny. 

L’alumnat ha gaudit molt de totes les 
activitats i l’entorn. els monitors ge-
nials, han sapigut controlar i motivar 
al grup en tot moment el coordinador 
ha respòs a totes les nostres dubtes i 
molt amable. cuina molt agradables en 
genral, tot l’equip humà de la casa molt 
amables i professionals. gracies 
Escola Marta Mata. 

L’estada ha estat molt satisfactòria. Ens 
hem sentit molt ben tractats i tornaren 
l’any vinent.) 
Escola Josefina Ibañez. 

Valorem molt positivament la nostra 
estada, tant per la implicació dels mo-
nitor/es, coordinador, activitats com les 
instal·lacions. Escola Mansuet. 

Els nens estan molt contents i la dina-
mització del monitor ha estat excel·lent. 
El tracte rebut de tot l’equip de la casa 
caps als mestres ha estat excel·lent. Ens 
hem sentit molt a gust. 
Escola trenta passes.  

Hem estat molt a gust i el personal ha 
estat en tot moment atent a les nostres 
necessitats. Moltes felicitats equip!. 
Escola La Maquinista. 

Us volem felicitar per l’estada en gene-
ral, hem estat contentes amb les activi-
tats i també amb els monitors. Els nens 
i nenes han estat molt contents i han 
gaudit molt. Menció especial a l’espec-
tacle de l’última nit. Repetirem sens 
dubte, enhorabona! Escola Mare de 
Déu dels Dolors. 
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valors
Educar en

sobre les seves estades
Les escoles opinen

Tot l’equip de la casa ens ha tractat sú-
per bé. Us colem agraïr la tasca i el temps 
dedicat des del personal de cuina a tots 
els monis. 
Col·legi Bon Pastor.  

La valoració de l’estada és molt po-
sitiva, hem estat molt bé. El perso-
nal de la cuina molt atent en tot mo-
ment! Valorem molt positivament els 
3 monitors/es que han portat al grup, 
però és veritat que com un grup molt 
petit i hi ha hagut molta rotació de 
monitoratge. Moltes gràcies per tot! 
Escola Agullola. 

Els Monitors/es han estat especialment 
atents amb els infants. Propers i molt 
pendents que s’ho passin bé. 
Escola Maria Auxiliadora. 

Tot ha estat perfecte. Molt bon tracte en 
tot moment. Una bona adaptació du-
rant el dia de pluja. Les monitores molt 
bé! Molt amables i entregades L’escola 
Repetirem segur!! Escola Volerany. 

La qualitat dels àpats un 6 sobre 5! La 
Directora de la casa, un 10!!!  Dues llite-
res trencades Cal vigilar amb les cadi-
res del menjador, és fàcil enganxar-se 
els dits!. Escola Josep Gras. 

La qualitat dels àpats un 6 sobre 5! La 
Directora de la casa, un 10!!!  Dues llite-
res trencades Cal vigilar amb les cadi-
res del menjador, és fàcil enganxar-se 
els dits!. Escola Josep Gras. 

Valorem MOLT POSITIVAMENT l?aten-
ció rebuda de tot el personal de la 
casa, ens hem sentit molt agust parti-
cipant a les activitats. Agraïm la impli-
cació i dedicació de tots els monitors/
es.  GRÀCIES!. Escola Pau Casals  

Com sempre, la nostra ha estat molt 
agradable i seguim repetint any rere 
any. Les activitats han sigut molt dinà-
miques i els monitors molt atents i amb 
bona predisposició. Ens sentim com a 
casa! Gràcies pel tracte rebut! 
Escola Juan Ramón Jiménez

Hem passat unes colònies fantàstiques. 
Un personal molt atent tant monitores 
com coordinadora, directora, cuineres? 
Les instal.lacions són correctes i amb 
bona higiene. L’entorn precios, els nens 
i les nenes ho han passat genial! Ens 
hem sentit molt acollides i ben infor-
mades des del primer moment! 
Escola Sant Andreu de La Barca. 

Hem tingut una bona estada, el servei 
i l’esforç dels monitors i monitores ha 
estat molt bé, estem contents/es tot i 
així, per la tipologia d’activitats (objec-
tiu mart) Escola Ausias March. 
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mas Banyeres
Natura i Multiaventura

ÍNDEX



Masia senyorial del S. XV  En 
plena natura, al peu del cim del 
Puigsagordi i davant el  Parc Na-
tural del Montseny. Totalment 
reformada. 

40  hectàrees   d’espai  exterior: 
Lavabos i fonts, zona de pícnic,  
Piscina amb gespa, Granja d’ani-
mals i sorral per a la mainada, 
instal·lacions d’aventura camps 
de joc 

• 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

mas Banyeres
Centelles, Osona

equipaments
Interiors de Mas Banyeres

9.46 9.35 9.79 9.60 9.04

Web 
Mas Banyeres
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mas Banyeres
Escola de Natura i aventura

• 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 psico-
motricitat al bosc

• VISITA A LA GRANJA I ELS GRANGERS
• ELS DETECTIUS DEL BOSC  recerca me-

diambiental i treball de camp de descoberta

• EL BOSC DEL CEL circuït  amb Ponts i pla-
taformes a petita alçada

ed. infantil

Projecte Educatiu de Natura i Aventura

cicle inicial 

A Mas Banyeres sempre hem volgut combinar el nostre treball curricular i de descoberta, amb el treball pel
respecte al medi-ambient, la seva cura i la protecció. Tot això, sense oblidar el fet de l’experimentació i la su-
peració personal en el nostre treball de l’aventura adaptada a totes les edats.

En colònies de 3 dies/2nits, la visita a la granja i la vida 
dels grangers es separarà en dues activitats diferents. 
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mas Banyeres
Escola de Natura i aventura

• EL BOSC DEL CEL Circuit d’aventura en  
alçada amb ponts i plataformes

• ITENERARI DE NATURA al bosc del Puig-
sagordi amb llibre de ruta

• TIR AMB ARC 
• TORRE D’AVENTURA 
  Tirolina + espeleologia / rocòdrom

• EL BOSC DEL CEL Circuit d’aventura en  
alçada amb ponts i plataformes

• TIR AMB ARC 
• TORRE D’AVENTURA 
   Tirolina + espeleologia / rocòdrom 

• CURSA D’ORIENTACIÓ Circuit d’orien-
tació amb proves

cicle mitjà

cicle superior

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats

Projecte Educatiu de Natura i Aventura
A Mas Banyeres sempre hem volgut combinar el nostre treball curricular i de descoberta, amb el treball pel
respecte al medi-ambient, la seva cura i la protecció. Tot això, sense oblidar el fet de l’experimentació i la su-
peració personal en el nostre treball de l’aventura adaptada a totes les edats.
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El jou Nature
Aventura i Ciència de la Terra
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El Jou Nature és una instal·lació 
totalment integrada al seu en-
torn, sostenible i respectuosa 
amb el medi ambient.

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

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

el jou nature
Guardiola del Berguedà, El Berguedà

equipaments
Interiors del Jou Nature

9.30 9.89 9.67 9.44 9.67

Web 
El Jou Nature
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El Jou nature 
Aventura i Ciència de la Terra

• MINERIA: Estudi del sol, reconeixment 
de minerals, filtre de carbó actiu

• CLIMATOLOGIA: Estació meteorológi-
ca, el canvi climàtic, les mesures del clima

• PALEONTOLOGIA:  Treball al jaciment, 
els dinosaures, els fossils

• BIOLOGIA: Estudi de les llacunes del Jou Nature

• CIRCUIT DE TIROLINES ENCADENADES, 
10 tirolines enmig del bosc

• LES XARXES: Circuit d’aventura sobre 
estructura 

• BICISVOLADORES: Aventura sobre bicis 
enlairades

• SUPERVIVÈNCIA: Creació de refugi

• PALEONTOLOGIA: Treball al jaciment, 
els dinosaures, els fossils

• BIOLOGIA: Estudi de les llacunes del Jou Nature

(Opcionalment a partir del 15/04, activitat de kayac 
subtituint una de les activitats)

C. Inicial, Mitjà i Superior

C. Mitjà i Superior

Projecte Educatiu d'Aventura i Ciència de la Terra
La  “ciència de la terra”, unes colònies de treball de camp i experimentació científica per conèixer 
en primera persona les ciències que estudien l’estat, la composició i l’ evolució de la terra.
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El Jou nature 
Colònies Fisicoesportives

Unes colònies on totes les activitats són esportives,  d’aventura i de natura. Unes colònies que te-
nen l’objectiu de superar-nos, d’anar més enllà alhora que ens divertim, de confiar en nosaltres 
mateixos i en el grup.

• AVENTURA COOPERATIVA Diferents 
proves i activitats d’aventura on caldrà 
l’ajuda de tot equip per assolir el repte.

• SOCCER BALLS + ESPORTS COL·LECTIUS 
• REPTE DE SUPERVIVÈNCIA 
   (opció aquàtica o terrestre) 

• CURSA ORIENTACIÓ AMB BRÚIXOLES
• LES XARXES: Circuit d’aventura sobre 

estructura 

Colònies fisicoesportives

colònies fisicoesportives
Cicle Superior
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La Llobeta
Circ



Especialment preparada per a 
estades amb nens/es EI - CI 
Masia senyorial d’estil modernista 
que ha estat declarada d’interès 
arquitectònic. Totalment refor-
mada i amb totes les comoditats 
i serveis.

Gran carpa de Circ, parc acrobà-
tic, sorral, zones de pícnic i lava-
bos exteriors, piscina,  fonts exte-
riors, taules de ping-pong ...

• 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

la llobeta
Aiguafreda, El Vallès Oriental

equipaments
Interiors de La Llobeta

Web 
La Llobeta

9.35 9.67 9.62 9.47 9.45
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La Llobeta 
Escola de Circ

• LLIT ELÀSTIC + EQUILIBRIS:  Figures i 
exercicis sobre llit elàstic + circuit d’exer-
cicis progressius d’equilibri com l’slack 
line i el cable tens. 

• SALA DEL TRAPEZI + MALABARS: Acro-
bàcies aèrees amb tota segurat + taller de 
malabars amb diferents elements : ma-
ces, diàbolos, boles, plat xinès, anelles...

• FUNAMBULS: Pista d’obstacles en es-
tructura fixe, gran entrenament del circ a 
Mitja alçada amb tota la seguretat.

 
• MÀGIA PER A TOTOHOM: Aprendrem 

jocs de màgia per edats que desrpés po-
dran reproduïr a casa seva per deixar a 
tots amb la boca ben oberta. 

• EXCURSIÓ A LA FONT DELS ENAMO-
RATS descoberta d’un dels racons més  
emblàmatics d’Aigufreda.

Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats

Projecte Educatiu de Circ
Un món que atrau als infants i que els fa explorar els seus límits psicomotrius: el món del circ! El nostre pro-
jecte educatiu combina els dos neguits, el de la coneixença del món màgic, i el treball de la psicomotrocitat 
gruixuda. Tot una descoberta plena de diversió, rialles i una fantàstica carpa de circ on tot hi cap.

Ed. infantil, C. Inicial
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Can Vandrell
Escola de l'espai
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Al peu del Parc Natural del Mont-
seny, una casa amb amplis espais 
exteriors, esplanades de jocs i els 
millors equipaments interiors on 
sentir-vos com a casa! 

Camp de futbol, de volei i taules 
de ping-pong. Àmplies esplana-
des de joc, instal·lacions d’aven-
tura, piscina en recinte tancat, la-
vabos exteriors...

• 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

Can Vandrell
Hostalric, La Selva

equipaments
Interiors de Can Vandrell

9.24 9.64 9.45 9.42 9.23

Web 
Can Vandrell
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can vandrell 
Escola de l'espai

El treball de la didàctica per tal de fer entendre, de fer gaudir, i  de fer conèixer els elements celestes de la ma-
nera més engrescdora i dinàmica possible, fan que el noste projecte es diferenciï, atenent a la barreja amb 
l’element més curricular,  i el gaudiment més pur a les nostres activitats estel·lars.

• GIMCANA DELS ASTRONAUTES Macro-
joc cooperatiu amb planetes gegants

• LA SALA DE L’ESPAI Llums, pintures flou-
rescents i projecció especial 

• MISSIÓ RESCAT Paret ferrada per entre-
nar-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 ro-
bot 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

Projecte Educatiu de l'espai
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can vandrell 
Escola de l'espai

El treball de la didàctica per tal de fer entendre, de fer gaudir, i  de fer conèixer els elements celestes de la ma-
nera més engrescdora i dinàmica possible, fan que el noste projecte es diferenciï, atenent a la barreja amb 
l’element més curricular,  i el gaudiment més pur a les nostres activitats estel·lars.

• QUÈ HI HA MÉS ENLLÀ Sala fosca inte-
ractiva 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,  dinàmica so-
bre la carrera de  l’espai i la competència i 
aliancies entre països per arribar cada cop 
més enllà. 

• ROBÒTICA Amb tecnologia de LEGO EDU-
CATIONAL ROBOTIX per grups construim 
el nostre propi robot per a la prospecció 
de Mart.  

• OBJECTIU MART Circuit d’aventura en 
alçada variable adaptat a les edats,  amb 
ponts, plataformes i tirolina final.

C. Mitjà i Superior

Projecte Educatiu de l'espai
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Can Miqueló
Escola de cel

ÍNDEX



Una instal·lació moderna, to-
talment reformada, amb amplis 
espais exteriors planers, equipa-
ments esportius i un entorn na-
tural increïble.

Boulder, zona lúdica i de pícnic 
amb fonts exteriors, bosc propi, 
camp de futbol, pistes de bàsquet, 
piscina amb gespa en recinte tan-
cat, lavabo exterior totalment re-
format.

• 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

Can miqueló 
St. Martí de Centelles, Osona

equipaments
Interiors de Can Miqueló

9.54 9.32 9.47 9.65 9.47

Web 
Can Miqueló
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can miqueló 
Escola de Cel

Projecte Educatiu de Cel
De la gran curiositat dels infants, l’espai i la investigació especial seran l’eina perfecta per apropar el cel 
i l’Univers a les nostres mans. I sempre, de la millor manera que sabem fer: Fent gaudir els infants de 
l’aprenentatge d’una forma lúdica.

• 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 Entre-
nament d’astronautes a la pista ame-
ricana inflable. 

Ed. Infantil I C. INICIAL

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats
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can miqueló 
Escola de Cel

De la gran curiositat dels infants, l’espai i la investigació especial seran l’eina perfecta per apropar el cel 
i l’Univers a les nostres mans. I sempre, de la millor manera que sabem fer: Fent gaudir els infants de 
l’aprenentatge d’una forma lúdica.

Projecte Educatiu de Cel

• 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 en-
dinsem 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 

C. Mitjà i Superior

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats
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mas gorgoll
Escola de mar

ÍNDEX



Masia amb encant d’estil colo-
nial,  situada a les afores del poble 
pesquer de Palamós i a 15 minuts 
caminant de la platja.

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

• 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

mas gorgoll 
Palamós, Baix Empordà

equipaments
Interiors de Mas Gorgoll

9.34 9.39 9.67 9.45 9.53

Web 
Mas Gorgoll
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Mas gorgoll
Escola de Mar

Projecte Educatiu de Mar
El mar és un element tant atractiu com desconegut per als nostres infants, d’on ve el peix? Com es pesca? 
On i com viuen els pescadors? I la platja, és igual sempre? Totes aquestes preguntes i moltes més les respon-
drem de manera dinàmica, participativa i activa. Una manera més de fer-nos a la mar.

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

•  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 conver-
tim en autèntics mariners fent jocs ambientats 
a la platja més propera de Mas Gorgoll. 

Ed. Infantil I C. INICIAL

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats
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Mas gorgoll
Escola de Mar

Projecte Educatiu de Mar
El mar és un element tant atractiu com desconegut per als nostres infants, d’on ve el peix? Com es pesca? 
On i com viuen els pescadors? I la platja, és igual sempre? Totes aquestes preguntes i moltes més les respon-
drem de manera dinàmica, participativa i activa. Una manera més de fer-nos a la mar.

VISITA AL PORT DE PALAMÓS:  Visita guia-
da 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. 

VISTES 3D ESPÈCIES MARINES + XAR-
XES TRÒFICA DEL MAR + EL FONS MARÍ 
Observació directe de diferents ecosiste-
mes segons  profunditat i jocs i dinàmiques 
sobre xarxa tròfica i el fons marí.

ESTUDI DEL LITORAL ROCÓS: Com a cien-
tífics marins mesurem paràmetres com el 
ph de l’aigua, la velocitat del vent, la tem-
peratura, etc. + recerca a l’espigó 

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

C. mitjà i superior

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

A la tardor colònies 
plenes de color!

•  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 
 per reptes cooperatius o dinàmiques de grup

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

promoció
Colònies a la Tardor
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altres
Informacions

El primer dia de la colònia
Les activitats curriculars de les colònies co-
mençen a partir de les 15h, després de dinar.
Sereu rebuts pel coordinador de la casa i un 
monitor guia (un per cada 50 alumnes aprox.)  
El coordinador es reunirà amb el /s respon-
sables del grup per revisar l’estada de colò-
nies. Els mestres estaran a càrrec dels alum-
nes fins que comenci la colònia per la tarda 
amb l’equip complet de monitors.

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

  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
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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       

https://youtu.be/Rw1BN2Zpzro?t

