
UN MÓN MILLOR
AMPA

JUNTS PINTEM

Colònies amb monitors 24h.
Colònies en anglès 24h.
Colònies familiars
Dinars i activitats d’un dia

SEGUR
espai net i 

Amb Certificació 
“Clean Site Covid19 
de Bureau 
Veritas”
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Experiència en colònies durant el Covid-19, 
més de 1000 participants i 0 contagis!

| MESURES I PROTOCOLS AMB AUDITORIA EXTERNA

| CASES DE COLÒNIES DE QUALITAT I SEGURES
· Cases de colònies auditades i certificades de forma externa amb segell Clean Site de Bureau 
Veritas
· Neteja i desinfecció diària amb productes homologats
· Neteja i desinfecció diària de dutxes i banys
· Neteja i desinfecció de menjadors després de cada àpat
· Màquina especial desinfecció de tèxtils, superficies, vaixella, materials d’aventura...
· Equip humà de neteja i desinfecció propi
· Ventilació freqüent d’espais
· Senyalització física de recorreguts i distància de seguretat.

| PROFESSIONALS EXPERIMENTATS, FORMATS I  
   COMPROMESOS 
   ·  Proves PCR periòdiques cada 20 dies realitzades als nostres equips a les cases de colònies  
       i d’estructura. 
    · Formació específica en protocols i mesures Covid-19
    · Formació específica en gestió emocional en relació amb la Covid-19
   ·  Cada monitor/a dedicat a un únic grup de convivència
    · Control diari de la temperatura
   ·  Ús obligatori de mascaretes
   ·  Control d’accés de proveïdors al recinte

La seguretat dels vostres fills/es i res-
ponsables acompanyants és encara 
més important aquest curs.  Per això 
volem compartir amb vosaltres les 
mesures i protocols que apliquem 
amb èxit per crear espais segurs 
arrels de la nostra experiència de co-
lònies d’estiu. Torneu a gaudir d’uns 
dies de convivències amb els vostres 
alumnes a la natura!

Eix Estels fa ja més de 25 anys que 
organitza colònies escolars i d’estiu 
per nens/es i joves, amb totes les 
mesures de seguretat i qualitat en 
diferents àmbits auditades i certi-
ficades per empreses i entitats ex-
ternes. Des de finals de Juny i fins 
avui mateix hem tingut la sort de 
poder reprendre la nostra activitat, 
acollint a milers de nois/es que han 
participat de les colònies d’estiu. Les 
hem dut a terme amb consciència 
del context, amb un seguiment es-
tricte dels protocols actuals i amb 
l’autoexigència que l’experiència no 
perdés ni un bri d’allò que s’espera 
d’unes autèntiques colònies.

I ara, posem aquesta conscièn-
cia, aquest seguiment estricte, 
aquesta autoexigència al vostre 
servei, al servei de les vostres 
colònies i sortides d’un dia del 
curs 2020-21 que encarem amb 
responsabilitat i il·lusió.

COLÒNIES AMPA

Tenim les 3 primeres cases de colònies a 
Espanya amb la certificació “Clean Site” de 
Bureau Veritas que demostra la correcta 
implantació dels protocols de neteja i des-
infecció per minimitzar el risc de contagi i 
propagació del COVID19.
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La nostra experiència d’estiu 
al servei dels vostres fills

| MESURES DE SEGURETAT PARTICIPANTS 
COLÒNIES I SORTIDES
·  Aplicació de protocols i mesures aplicades a colònies estiu: casuístiques resoltes i cap    
   incidència en Covid-19
· Grups estables de convivència: mantenint grups estables de classe ja establerts i existents
  en el centre escolar des d’inici de curs.
· Ús de mascaretes obligatori d’acord edats establertes fóra del grup de convivència o quan
  no sigui possible mantenir la distància de seguretat
· Controls de temperatura i registre a l’arribada i de forma diària en cas de colònies
· Neteja de mans freqüent amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic ubicat en els punts principals
· Aforaments reduïts a la casa de colònies: més espai per persona disponible
· Lliteres capicuades i amb distància de seguretat
· Habitacions d’ús exclusiu per un únic grup de convivència (classe). 
· Un monitor/a de referència dedicat en exclusiva per cada grup de convivència (classe) 
  durant tota la sortida o colònia
· Espais organitzats aplicant distància de seguretat (menjadors, sales, zones comunes, etc.)
· Ampli ventall d’activitats a l’exterior: granja, circuits d’aventura, coneixement dels planetes…

| IMPRESCINDIBLES COVID
· Controls de temperatura a l’arribada i de forma diària
· Neteja de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 
   ubicat en els punts principals 
· Ús de mascareta
· Distància de seguretat
· Aforaments reduïts a la casa
· Grups amb monitor/a de referència

PINTEM UN MÓN

MILLOR
JUNTS

Vetllem per la seguretat de tots/es les participants a les colònies alhora que cuidem 
l’essència que sempre han tingut les convivències com un espai d’aprenentatge i 
vivències en el lleure. 

Qui millor per explicar les colònies que qui ja les ha viscut?
Coneix de primera mà a través d’aquests vídeos l’opinió de mestres, AFAs, famí-
lies i entitats que han gaudit ja de les nostres estades de colònies en temps 
de Covid-19 i com ho han viscut els nens, nenes i joves. Gràcies a Escola Mallor-
ca, Escola Àngel Guimerà, Escola Josep Guinovart, Escola Ramon Llull, AMPA-AFA 
d’aquestes escoles i famílies com Anabel que de nou ens ha confiat els seus tres 

CLICA
video testimoni

https://www.youtube.com/watch?v=9KhD1yo72go


      RESERVA PLAÇA A PLAÇA, Volem posar-vos-ho fàcil, per això, 
posem al vostre abast el Servei de reserva online.  Cada família 
podrà fer la seva reserva des de casa mitjançant un portal pri-
vat totalment segur. 

                  
          VIDEO TUTORIAL+IMPRESCINDIBLES Cansats d’invertir temps 
i esforços en organitzar reunions amb poca assistència? Per les 
colònies ja no us caldrà! Nou vídeo tutorial amb tota la informa-
ció de les colònies. La reunió de pares i mares que pots veure 
on vulguis, quan vulguis i quantes vegades necessitis. 

        PORTAL DE FOTOS  Podreu fer el seguiment del dia a dia de 
les colònies a través del nou portal d’ús privat, on us porpociona-
rem una contrasenya per poder accedir-hi! 

        TALONARI AMPA Talonari Sorteig Pro-Colònies AMPA. To-
talment gratuït i amb l’únic objectiu d’ajudar-vos i ajudar a 
totes les famílies a que ningú es quedi sense colònies. Per 
cada noi/a inscrits us lliurem un talonari amb 50 butlletes 
(sorteig d’un cap de setmana a un hotel en Pensió Completa), 
si aconseguiu vendre totes les butlletes aconseguireu estal-
viar-vos 50€ del preu de les colònies! 

       SERVEI PORTA A PORTA A les colònies amb monitors 24 
hores són els nostres monitors els que acompanyen els nois/es 
des del punt de sortida. 1 monitor/a per autocar. Colònies de 
menys de 25 nois/es s’aplicarà suplement.

        SERVEI TRANSPORT INCLÒS Des de Eix Estels t’ho posem 
fàcil, si vols nosaltres ens ocupem de contractar i reservar el 
vostre transport amb Autocars Calella.

AMPA
T'HO POSEM FÀCIL
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Qualsevol cap de setmana és un bon 
motiu per  sortir amb l’AMPA. Dinars 
de germanor, colònies familars... 
Us apunteu?

Coincidint amb el carnaval moltes 
escoles s’agafen dies de lliure dispo-
sició, per què no aprofitar aquest cap 
de setmana llarg per organitzar una 
sortida d’AMPA? 

A l’escola Vacances de Setmana 
Santa, però dies laborables per les 
mares/pares. Unes dates genials per 
organitzar unes colònies pels nois/es. 

Abans de tots els compromisos de 
« final de curs » i en plena primavera, 
bon temps i no massa calor, qualsevol 
cap de setmana és una oportunitat.
Ah... sense oblidar el Pont de Maig! 

   
Del 24al 30 de juny  entre el  final de 
curs i l’inici de les activitats d’estiu de 
Juliol.

És estiu, fa calor, i els nois/es ja estan 
en plenes vacances. El millor moment 
perquè puguin gaudir d’unes llar-
gues colònies d’estiu en compan-
yia dels seus companys de classe.
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DATES
ESPECIALS

CAPS DE SETMANA · PONTS · VACANCES Colònies amb monitors les 24 h. - Jornades i dinars de germanor  -  Colònies familiars amb l’AMPA

MÉS ESTIMES

AMPA
MIMEM A QUI

INFORMACIÓ I RESERVES:           www.eixestels.com/ampa           hola@eixestels.com
  

93 265 27 86  2



EL JOU
NATURE

www.eixestels.com
T  93 265 27 86

Ubicat a la població de Guardiola de Bergue-
dà, en un paratge idíl·lic. Al costat de pantà 
de Baells, el Museu de les mines de Cercs i el 
Jaciment paleontològic de Fumanya. 
( Dinosaures de Fumanya)

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

Servei de cuina casolana i de mercat, 
realitzada en part amb productes BIO i de 
proximitat. Menús equilibrats i auditats.

 WIFI
Guardiola de Berguedà,  
El Berguedà. 

A 120 Km de Barcelona, 
a 130 Km de Girona,
a 170 Km de Tarragona 
i a 170 Km de Lleida.

NOVETAT!

Amplis espais exteriors amb més de 140 hectàrees de 
natura equipats amb:

· 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 fauna i flora
· Bosc propi
· Estructures d’aventura integrades en la natura
· Circuït de tirolines encadenades
· Circuït d’aventura en alçada
· Esplanades de joc i zones enjardinades

Edifici amb encant, modern, totalment reformat, ampli i 
lluminós. Amb habitacions d’entre 2 i 22 places cadascu-
na 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 persones
· 43 Habitacions de 2/22 places
· Habitacions distribuïdes en 3 zones diferenciades
· Piscina interior no climatitzada a la gran sala polivalent

3

EQUIPAMENTS I SERVEIS

www.eixestels.com/ampa           hola@eixestels.com 93 265 27 86  

SEGUR
espai net i 

Amb Certificació 
“Clean Site Covid19 
de Bureau 
Veritas” VIDEO TESTIMONI. 

CLICA!

MÉS ESTIMES

AMPA
MIMEM A QUI

https://www.youtube.com/watch?v=9KhD1yo72go


ESCOLA DE

DE LA CIÈNCIA DE L
A TERRA
i fisicoesportiva

ACTIVITATS

COLÒNIES AMPA
DE P3 A 2N DE PRIMÀRIA

DE 3R A 6È DE PRIMÀRIA

 * De l’1 juny fins15 sept.

Piscina* 
Nit temàtica i ambientacions

Discoteca  
Jocs de nit

Entrega de diploma

I MOLT
MÉS!

Una proposta per gaudir de la pràctica de l’esport alhora que descobrim un entorn 
natural increïble i realitzem activitats d’aventura i superem reptes conjunts. Una estada 
ideal per trencar amb el dia a dia, per fer grup, per aprendre a treballar en grup  i per 
afermar la confiança i seguretat en un mateix. 

Exploració
Taller de geologia (Activitat cooperativa)
Circuit d’aventura (Activitat d’aventura)
Circuit d’orientació (Activitat d’aventura)
Activitats cooperatives (Activitat cooperativa)

Caiac (Activitat d’aventura). Disponible a partir de Setmana Santa

Tirolines encadenades (Activitat d’aventura)
Reptes cooperatius (Activitat cooperativa)
Roomscape (Activitat cooperativa)

4



Masia senyorial del S. XI.  Antic 
fortí de guerra i convent. Va ser 
residència de Mn. Cinto Verda-
guer. En plena natura, al peu 
del cim del Puigsagordi i davant 
el  Parc Natural del Montseny. 
Totalment reformada. 

VALORACIONS
· 40 hectàrees d’espai exterior
· Lavabos i fonts a l’exterior
· Piscina amb gespa en recinte tancat
· Granja d’animals i sorral per a la mainada
· Instal·lacions d’aventura pròpies 
· Camps de joc

· 13 Habitacions de 4/22 places
· Habitacions amb bany privat interior.
· Coixinera, coixí i llençol de sota
· 3 menjadors i 4 sales d’activitats
· Calefacció central
· Cuina casolana, adaptació a al·lèrgies

EQUIPAMENTS I SERVEIS

 WIFI

Centelles, Osona.

A 52 Km de Barcelona,
a 70 Km de Girona,
a 148 Km de Tarragona 
i a 169 Km de Lleida.

MAS
BANYERES

www.masbanyeres.cat 
T  93 265 27 86

5www.eixestels.com/ampa           hola@eixestels.com 93 265 27 86  

SEGUR
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Amb Certificació 
“Clean Site Covid19 
de Bureau 
Veritas” VIDEO TESTIMONI. 

CLICA!

MÉS ESTIMES

AMPA
MIMEM A QUI

https://www.youtube.com/watch?v=9KhD1yo72go


ESCOLA DE

ACTIVITATS

MULTIAVENTURA I N
ATURA

COLÒNIES AMPA
DE P3 A 2N DE PRIMÀRIA

7

La granja (Reconeixement dels animals de la granja)
La granja dels grangers (Les feines del Granger 
i els seus animals)
Recorregut pel bosc  (Activitat cooperativa)
Els detectius del bosc (Exploració del Bosc i els 
seus habitants, Activitat cooperativa)
Circuit d’agilitat (Activitat d’aventura)
Circuit d’habilitat en alçada  (Activitat d’aventura)
Activitat aquàtica a la piscina* (Act.d’aventura)

DE 3R A 6È DE PRIMÀRIA

Els Cars Salvatges  (Activitat cooperativa)
La ruta  (Joc de pistes pel bosc de Mas Banyeres)
Circuit de ponts als arbres  (Activitat d’aventura)
Roadbook ambiental (Activitat cooperativa)
Gimcana de la supervivència 
(Activitat cooperativa)
Tir amb arc al bosc  (Activitat d’Aventura)
Activitat aquàtica a la piscina* (Act.d’aventura)

 * De l’1 juny fins 15 sept.

Piscina* 
Nit temàtica i ambientacions

Discoteca  
Jocs de nit

Entrega de diploma

I MOLT
MÉS!
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CAN
VANDRELL

 WIFI

Hostalric, La Selva.
A 62 Km de Barcelona,
a 42 Km de Girona,
a 152 Km de Tarragona 
i a 198 Km de Lleida.

A peu del Parc Natural del 
Montseny, una casa amb amplis 
espais exteriors, esplanades de jocs 
i els millors equipaments interiors 
on sentir-vos com a casa! 4.40

4.55

4.27

4.60

4.53

· Sorral, zones de pícnic i lavabos exteriors
· Piscina amb gespa en recinte tancat
· Camp de futbol, de voley i taules de ping-pong
· Amplies esplanades de joc 
· Instal·lacions d’aventura: tirolina, paret 
d’aventura, etc.

· Habitacions amb lavabo privat interior 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
· Calefacció central
· Cuina casolana, adaptació a al·lèrgies

www.canvandrell.cat 
T  93 265 27 86

7

VALORACIONSEQUIPAMENTS I SERVEIS

www.eixestels.com/ampa           hola@eixestels.com 93 265 27 86  

SEGUR
espai net i 

Amb Certificació 
“Clean Site Covid19 
de Bureau 
Veritas”

VIDEO TESTIMONI. 
CLICA!

MÉS ESTIMES

AMPA
MIMEM A QUI

https://www.youtube.com/watch?v=9KhD1yo72go
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ESCOLA DE l'espai
NOVETAT!

ACTIVITATS

COLÒNIES AMPA
DE P3 A 2N DE PRIMÀRIA

DE 3R A 6È DE PRIMÀRIA

 * De l’1 juny fins 15 sept.

Piscina* 
Nit temàtica i ambientacions

Discoteca  
Jocs de nit

Entrega de diploma

I MOLT
MÉS!

La nau dels planetes (Planetari)
Explorem el cel (Activitat cooperativa)
Missió rescat (Activitat d’aventura)
El sistema solar (La gimcana dels planetes)
Objectiu: Mart  (Activitat d’aventura)
Activitat aquàtica a la piscina* (Act.d’aventura)

El més enllà (Projecció al planetari i Observació Solar)
Gimcana dels exploradors: Exploració de l’espai amb ulleres 
de realitat virtual. (Joc cooperatiu)
L’entrenament: (Rocòdrom i tirolina, Activitat d’aventura)
L’espai (Espai sensorial i treball de les constel·lacions)
Conquerint l’espai (Activitat cooperativa)
Objectiu: Mart  (Circuit de ponts sobre els arbres, Activitat d’Aventura)
Activitat aquàtica a la piscina* (Act.d’aventura)

8



LA
LLOBETA

Totalment reformada i amb totes 
les comoditats i serveis. Especial-
ment preparada per a estades 
amb nens/es d’educació infantil 
i cicle inicial. Masia senyorial 
d’estil modernista que ha estat 
declarada d’interès arquitectònic.

· Sorral, zones de pícnic i lavabos exteriors
· Piscina amb gespa en recinte tancat. 
· Exteriors planers, amb ombra i amb fonts 
exteriors
· Taules de ping-pong
· Gran carpa de Circ i parc acrobàtic

· 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

Aiguafreda, Osona.
A 45 Km de Barcelona,
a 85 Km de Girona,
a 134 Km de Tarragona i 
a 180 Km de Lleida.

 WIFI

www.lallobeta.cat 
T  93 265 27 86

4.88

4.96

4.83

4.87

4.85

VALORACIONSEQUIPAMENTS I SERVEIS

www.eixestels.com/ampa           hola@eixestels.com 93 265 27 86  

SEGUR
espai net i 
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VIDEO TESTIMONI. 
CLICA!

MÉS ESTIMES

AMPA
MIMEM A QUI

https://www.youtube.com/watch?v=9KhD1yo72go


ESCOLA DE circ

10

Malabars
Equilibris
Taller Manual del circ.  (Activitat cooperativa)
Excursió a la Font dels Enamorats 
Trapezi  i llit elàstic
Funàmbuls (Activitat d’Aventura)
Gimcana d’aigua* (Activitat cooperativa)

Màgia
Roadbook ambiental al bosc de La Llobeta   
(Activitat cooperativa)
Parc acrobàtic sobre els arbres
Trapezi + Teles
Orientació a la Font dels Enamorats 
(Activitat cooperativa)
La fuga  (Roomscape, Activitat cooperativa) 
+ Tir amb arc mòbil  (Activitat d’Aventura)
Excursió i banys als gorgs d’Aiguafreda*

ACTIVITATS

COLÒNIES AMPA
DE P3 A 2N DE PRIMÀRIA

DE 3R A 6È DE PRIMÀRIA

 * De l’1 juny fins 15 sept.

Piscina* 
Nit temàtica i ambientacions

Discoteca  
Jocs de nit

Entrega de diploma

I MOLT
MÉS!



Una de les millors cases de colònies 
de Catalunya. Una instal·lació mo-
derna, totalment reformada, amb 
amplis espais exteriors planers, 
equipaments esportius i un entorn 
natural increïble. 

· NOVETAT! Ampliació del recorregut del boulder
· Zona lúdica i de pícnic amb fonts exteriors
· Bosc propi, camp de futbol, pistes de bàsquet
· Piscina amb gespa en recinte tancat
· Lavabo exterior totalment reformat

· 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
· Cuina casolana, adaptació a al·lèrgies

St Martí de Centelles, Osona.

A 58 Km de Barcelona,
a 75 Km de Girona,
a 154 Km de Tarragona
i a 175 Km de Lleida.

 WIFI

CAN
MIQUELÓ

www.canmiquelo.cat 
T  93 265 27 86

4.72

4.88

4.84

4.82

4.75

11www.eixestels.com/ampa           hola@eixestels.com 93 265 27 86  

SEGUR
espai net i 

VALORACIONSEQUIPAMENTS I SERVEIS

VIDEO TESTIMONI. 
CLICA!

MÉS ESTIMES

AMPA
MIMEM A QUI

https://www.youtube.com/watch?v=9KhD1yo72go


13

ESCOLA DE cel

La gimcana dels planetes (El Sistema Solar)
Els astronautes (Activitat cooperativa)
El coet  (Activitat d’Aventura)
El viatge sideral  (Planetari)
La nau de les estrelles (Activitat cooperativa)
Entrenament espacial (Boulder i Pista americana inflable)
Festa de l’escuma* 

L’exploració (Projecció i jocs al Planetari)
Gimcana dels astronautes (Activitat cooperativa)
La missió  (Pista americana Inflable i Powerslide: esquí de terra)
La nau  (Espai Sensorial)
L’escape espacial (Activitat cooperativa)
La centrifugadora (escalada horitzontal i tirolina) (Activitat d’Aventura)
Festa de l’escuma* 

ACTIVITATS

COLÒNIES AMPA
DE P3 A 2N DE PRIMÀRIA

DE 3R A 6È DE PRIMÀRIA

 * De l’1 juny fins 15 sept.

Piscina* 
Nit temàtica i ambientacions

Discoteca  
Jocs de nit

Entrega de diploma

I MOLT
MÉS!
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VILLA
ENGRACIA

www.villaengracia.cat
T  93 265 27 86

Antic balneari construït l’any 
1888, totalment renovat i 
equipat. Situat al Paratge 
Natural d’Interès Nacional Vall 
del Monestir de Poblet, i a tan sols 
500 metres de la casa. 

· 3 hectàrees de bosc propi
· Piscina exterior en recinte tancat
· Terrasses interiors
· Camps d’esports.
 
· 11 Habitacions de 4/21 places
· Coixinera, coixí i llençol de sota
· 4 menjadors i 3 sales de tallers
· Menjar casolà elaborat a la casa
· Calefacció central

 WIFI

L’Espluga de Francolí,  
Conca de Barberà. 

A 120 Km de Barcelona, 
a 200 Km de Girona,
a 48 Km de Tarragona 
i a 59 Km de Lleida.

4.82

4.91

4.59

4.59

4.89

13www.eixestels.com/ampa           hola@eixestels.com 93 265 27 86  

VALORACIONSEQUIPAMENTS I SERVEIS

SEGUR
espai net i 

Amb Certificació 
“GLOBAL SAFE SITE 
de Bureau 
Veritas”

VIDEO TESTIMONI. 
CLICA!

MÉS ESTIMES

AMPA
MIMEM A QUI

https://www.youtube.com/watch?v=9KhD1yo72go


HISTÒRIA I AVENTURA

AL MONESTIR DE POBLET

15

ACTIVITATS

COLÒNIES AMPA
DE P3 A 2N DE PRIMÀRIA

DE 3R A 6È DE PRIMÀRIA

 * De l’1 juny fins 15 sept.

Piscina* 
Nit temàtica i ambientacions

Discoteca  
Jocs de nit

Entrega de diploma

I MOLT
MÉS!

El monestir (Activitat cooperativa)
La gimcana del benet  (Activitat cooperativa)
La vinya del monestir  (Taller manual)
El monestir  (TIC)
Els misteris del monestir  (Activitat cooperativa)
L’entrenament dels monjos  (Act. d’Aventura)
Gimcana d’aigua* (Activitat cooperativa)

El monestir: Les imatges maleïdes  (Visita al monestir del Poblet-exteriors i interior. 
Joc cooperatiu)
Orientació al PNIN de la Pena  (Recorregut ambiental pel paratge)
Tirolina i tir amb arc de camp  (Activitat d’Aventura)
Jocs medievals  (Activitat cooperativa)
La Vinya: Recorregut en BTT (Activitat d’aventura)
Gimcana d’aigua* (Activitat cooperativa)

Espeleologia i hípicaPOSSIBILITAT D’AFEGIR:
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Palamós, Baix Empordà.

A 119 Km de Barcelona,
a 36 Km de Girona,
a 196 Km de Tarragona 
i a 169 Km de Lleida.

MAS
GORGOLL

www.masgorgoll.cat 
T  93 265 27 86

Masia amb encant. Situada a les 
afores del poble pesquer de Pala-
mós. D’estil colonial, disposa d’ un 
gran pati central, espais exteriors 
(bosc amb cabanes, mini granja, 
camp de futbol), grans habitacions 
col·lectives de 4 a 16 places i am-
plis 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

 WIFI

4.75

4.75

4.25

5

4.71
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VALORACIONSEQUIPAMENTS I SERVEIS

www.eixestels.com/ampa           hola@eixestels.com 93 265 27 86  

SEGUR
espai net i 

VIDEO TESTIMONI. 
CLICA!

MÉS ESTIMES

AMPA
MIMEM A QUI

https://www.youtube.com/watch?v=9KhD1yo72go
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ESCOLA DE mar
ACTIVITATS

COLÒNIES AMPA

 * De l’1 juny fins 15 sept.

Piscina* 
Nit temàtica i ambientacions

Discoteca  
Jocs de nit

Entrega de diploma

I MOLT
MÉS!

DE P3 A 2N DE PRIMÀRIA

DE 3R A 6È DE PRIMÀRIA

POSSIBILITAT D’AFEGIR:

Visita al port pesquer
Els jocs del Barba-Roja (Joc cooperatiu a la platja)
L’espill (Projecció sobre piràmide-holograma)
Visita a un vaixell
La gimcana dels pirates (Activitat cooperativa)
A l’abordatge (Activitat d’aventura) 

Visita al port (Projecció i jocs al Planetari)
Visita a la llotja i vaixell pesquer
Orientació i esport a la platja (Act. cooperativa)
Circuit de ponts als arbres (Activitat d’aventura)
Roomscape: La clau maleïda (Act. cooperativa)
Bodyboard + Snorkel * (Activitat d’Aventura)
Bany a la platja*

Vela llatina
Nautilus a l’Estartit



93 265 27 86  
        

  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

+ INFO i PRESSUPOSTOS a : escolar@autocarscalella.com  ·  93 766 43 59

Eix Estels i Autocars Calella sumen per 
posar-t’ho fàcil.

Per trasllats de colònies anada i tornada o per excursions d’un dia. Iva inclòs. 
Preu per Mas Banyeres, Can Miqueló, Can Vandrell i La Llobeta. 
Consulta altres cases i condicions d’aplicació d’aquesta promoció.
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PREUS ESPECIALS

DES DE
  6,O0 C--

DES DE
  9,90 C--

SORTIDES
D'UN DIA

COLÒNIES
ESCOLARS



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

Seu Catalunya Central
Rambla Camp de l´Aigua,1
08540 Centelleswww.eixestels.com          hola@eixestels.com

Membres de:

IMPORTANTS

QUE IMPORTIN

CREIXEM PER SER

SINÓ PER FER COSES

NO


