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Colònies d’estiu Eix Estels,

Equip de monitors de les
Eix Estels

Valor Afegit

Colònies

Les colònies d’estiu d’eix estels van molt enllà 
d’unes activitats divertides. 
Dissenyades en base a la nostra pròpia experiència, tenint 
molt presents els nous models socials  cooperatius i de so-
lidaritat i sempre atents a les aportacions generoses dels 
milers de pares que cada any ens fan confiança. 

un  programa pensat perquè el vostre fill/a aprengui a 
fer, a ser, a viure i a conviure. 

el resPeCte és el marc que ens guia: Respecte a la na-
tura i al medi que ens envolta, respecte vers la diversitat, 
respecte pels companys i per nosaltres mateixos, respecte 
pels valors socials. 

Uns valors que facin d’ells persones adultes implicades 
i responsables:  Conviure, compartir, formar part d’un 
grup d’iguals, superar reptes, a ser únics, a sentir-nos 
únics  en la part del tot. 

un equip format per educadors.

Ben coordinat i que treballa amb entusiasme. Adults titulats en 
diferents disciplines educatives: tècnics en activitats físico-
esportives al medi natural, mestres,  pedagogs,  psicòlegs, 
monitors de lleure, directors, etc.. 

equips equilibrats (edat, homes i dones, experiència i coneixements). 
equips consolidats amb una bona part dels monitors fixes de cada casa i 
cada estiu ( alguns d’ells ex participants que han crescut amb nosaltres i ara 
són monitors, formats, que en les seves vacances, decideixen fer gaudir a 
milers d’infants, de la seva pròpia experiència d’estiu). 

educadors conscients de la importància de l’experiència de les co-
lònies i de la seva responsabilitat global no tan sols en aspectes rela-
cionats en l’activitat o l’animació sinó en la seguretat, l’alimentació, 
la higiene i el benestar dels participants.   

Motivats, creatius, amb recursos suficients i resolutius per fer que el 

en el marc del COmPrOmÍs sOLiDari D´eix esteLs, 
destinem part dels guanys aconseguits en la co-
mercialització de les colònies d´estiu a una ONG 
vinculada al món de la infancia i/o Joventut per tal 
de col.laborar activament en els seus propòsits.  

Per què    
AMB 

Eix Estels 

Colònies 
per #aPreNDre a #ser, a #Fer, 
a #Viure i a #CONViure
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protocol
especial covid19

ASPECTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS:
Per tal d’assegurar al màxim la correcta neteja i desinfecció de les instal·lacions, a part d’intensificar encara més les tasques de neteja, Eix Estels ha volgut 
anar un pas més enllà i oferir el màxim de garanties de seguretat fent auditar tots els processos i protocols de neteja i desinfecció per l’entitat certificadora 
Bureau Veritas i poder obtenir el certificat CLEAN SITE de les nostres instal·lacions, i poder garantir l’entorn més segur possible pels vostres fills i filles. 

FORMACIÓ DEL PERSONAL: 
A Eix Estels formem a tot el personal de les instal·lacions en els nous protocols de neteja i desinfecció i també a tots els coordinadors i monitors perquè 
puguin vetllar pel bon funcionament de les activitats d’acord amb els protocols i mesures establertes en aquest context actual.

RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE: 
D’acord amb la normativa es crea una nova figura anomenada “Responsable de Seguretat i Higiene”, i serà la persona que vetllarà pel compliment de les 
mesures i protocols de neteja i funcionament aprovats pel desenvolupament de les activitats de les colònies. 

ASPECTES GENERALS DE LA NETEJA :  
·  Es farà una neteja i desinfecció diària de les instal·lacions.
·  Es farà una neteja i desinfecció més freqüent de lavabos i dutxes i  
   zones d’accés comú.
·  Els menjadors es netejaran i desinfectaran després de cada àpat.
·  Es ventilaran les habitacions i espais comuns 3 cops al dia.
·  Es desinfectarà el material comú després del seu ús. 
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Aquest any l’organització de les colònies comptarà amb alguns aspectes que seran una mica diferent dels altres anys però les activitats, esperit i la il·lusió de 
les colònies estaran presents i faran que aquestes siguin unes colònies que recordaran tota la vida.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA DE 10 PARTICIPANTS: Ens organitzarem amb grups de convivència de 10 participants amb un monitor referent 
que sempre estarà amb el mateix grup. Es procurarà que els grups siguin mixtes i els més equilibrats possibles en edats i gèneres. Aquesta organització és la 
que permet que en cas de simptomatologia compatible amb coronavirus, es pugui fer un ràpid aïllament i una traçabilitat àgil de possibles contactes.

HIGIENE I RENTAT DE MANS: El rentat de mans serà un hàbit freqüent que es treballarà durant tota la colònia, i es farà tant en l’inici com al final 
de les activitats i els àpats i afavorir a una correcta higiene.

CONTROL DE TEMPERATURA: Tant el dia d’entrada com cada matí, es prendrà la temperatura als participants, monitors i treballadors de la 
instal·lació per detectar qualsevol possible cas de febre dins la instal·lació.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT: La casa de colònies té múltiples i grans espais tant interiors com exteriors que facilitaran la realització de tota mena 
d’activitats i poder mantenir les distàncies de seguretat entre participants. Cada grup de convivència tindrà la seva organització diària per tal que cada grup 
tingui espais diferenciats i no es produeixin aglomeracions i totes les activitats han estat repensades per ajustar-se a les circumstàncies actuals.

MASCARETES: Cada participant haurà de portar 4 mascaretes, una posada a l’arribada i les altres a la motxilla per si es necessiten durant les colònies. 
En principi s’han dissenyat les activitats i dinàmiques perquè es facin sense ús de mascaretes, però en alguns casos en què no es pugui mantenir la distància 
de seguretat, es farà un ús puntual de mascaretes.

LA PISCINA: Aquest any hi haurà piscina diària com sempre! Tot i que per temes de seguretat i neteja es retiraran totes les hamaques i mobiliari que hi 
pogués haver i l’ús haurà de ser de forma escalonada i  en grups més petits, ja que l’aforament serà més limitat que altres anys.

TOVALLOLES: Els participants hauran de portar dues tovalloles, una per la higiene personal (dutxa) i una per la piscina, i una petita per a la cara i mans. 
Les tovalloles s’han de portar netes i rentades a alta temperatura des de casa.

CANTIMPLORA/AMPOLLA D’AIGUA REUTILITZABLE:  A part de tot el material típic, es demana que cada participant porti la seva ampolla 
reutilitzable o cantimplora i que cadascú tingui la seva pròpia ja que no es permetrà compartir-la per raons de seguretat i higiene.

ASPECTES ORGANITZATIUS DE LES COLÒNIES :

CONTROL DIARI I PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE SÍMPTOMES COVID19
Cada dia al matí es prendrà la temperatura a tots els participants i personal de la casa i mirarà que ningú presenti simptomatologia covid.
En l’eventual cas que algun participant presenti simptomatologia covid, es procedirà amb el protocol marcat pel PROCICAT.
Per precaució, es posarà mascareta al participant i es durà a una zona còmode i ventilada però aïllada dels companys, i acompanyat pel coordinador o responsable 
de salut de la casa en farà una primera avaluació i seguiment. Si no milloren els símptomes durant un temps prudencial, ens posarem en contacte amb la família 
del afectat/da. 

La família del participant haurà de recollir l’infant a la casa de colònies i portar-lo al seu CAP de referència per fer-ne l’avaluació i fer-li les proves.
El grup de convivència del participant continuarà fent les colònies tenint cura de mantenir el distanciament amb la resta de grups de la casa.
En el cas improbable que es confirmés un positiu de covid-19 del participant, aleshores s’haurien de seguir les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.
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QUALITAT
GLOBAL

QUALITAT
ANGLèS

QUALITAT
AVENTURA

QUALITAT
ALIMENTACIó

Validació segons els procedi-
ments de l’ACELLEC que dispo-
sa de CERTIFICACIÓ dels seus 
procediments de validació en 
conformitat amb l’ISO 9001 i lSO 
14001.

Les nostres instal·lacions dirigides a activitats fisicoesportives de risc 
de les nostres cases de colònies Mas Banyeres, La Llobeta i Can Van-
drell estan homologades i compleixen amb la normativa de segure-
tat UNE-EN 15567-1:2015, tal com avala la inspecció realitzada per 
l’empresa externa ASES XXI, inspectora acreditada per ENAC (Entitat 
Nacional d’Acreditació) i avalada per més de 10 anys d’experiència.

Així us podem garantir la màxima seguretat a les nostres instal·lacions, 
per gaudir-les amb tranquil·litat i confiança

Colònies en anglès acreditades 
per Chaplin’s Language Con-
sultants, centre preparatori 
d’exàmens oficials de Cambrid-
ge University i centre oficial de 
Trinity College i Oxford.

Instal·lacions per activitats fisi-
coesportives de risc auditades 
per Lleure Disseny empresa es-
pecialitzada en seguretat, dis-
seny d’activitats i formació de 
Lleure Educatiu infantil, juvenil
i familiar. Seguretat conforme la
normativa/legalització vigent.

Auditoria constant a tots els 
processos de cuina a càrrec de 
la prestigiosa empresa Innocuo. 
Auditoria de l´institut d’Educació 
Nutricional Alimenta’t de tots 
els plats dels nostres menús ga-
rantint que siguin saludables,
atractius i realitzats amb ali-
ments de temporada, proximi-
tat i km 0, eco i RSC.
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MENÚ

Alimentació

Dg

Esmorzar Dinar Berenar Sopar

Dll

Dm

Dc

Dj

Dv

Ds

Pa- melmelada- cereals-mantegallet-
colacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes

i galetes, fruita variada

Sopa de galets
Salsitxes amb patates fregides

Iogurt i Fruita

Amanida de pasta
Pollastre al forn i amanida verda

amb tomàquet
Fruita del temps

Fruita i 
Pa amb Nocilla

Pa- melmelada- cereals-mantegallet-
colacao- sucs- embotits-nocillacrosanets

i galetes, fruita variada

Amanida Italiana Caprese
Pizzes variades

Gelat i fruita

Amanida de llenties
Calamars a la romana i amanida

de tomàquet amb olives. Fruita del
temps (Pic-Nic si hi ha sortida)

Fruita i
Pa amb gall d´indi

Pa- melmelada- cereals-mantega- lletcolacao-
sucs- embotits-terrina formatgesgaletes

i coca del forn, fruita variada

Arròs blanc, ou dur, blat de moro i 
olives-cordon blue

Iogurt natural i fruita

Macarrons Eco Bolognesa
Croquetes Bacallà i amanida verda

amb blat de moro i olives
Macedònia de fruites

Fruita i
Pa amb Pernil salat

Pa- melmelada- cereals-mantegallet-
colacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes

i galetes, fruita variada

Plat combinat: Hamburguesa, 
formatge, Nuggets de pollastre, patates 

fregides, enciam,
tomàquet i ceba. Fruita del temps i pastís

Fideuà amb verdures
Fricandó i amanida verda amb

pastanaga i olives. Fruita del temps
(Pic-Nic si hi ha sortida)

Fruita i 
Pa amb Pernil dolç

Pa- melmelada- cereals-mantegallet-
colacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes

i galetes, fruita variada

Patata amb mongeta tendra
i mandonguilles

Iogurt i fruitaIogurt natural

Paella
Lluç en salsa i patates

Fruita del temps
Fruita i 

Pa amb Nocilla

Pa- melmelada- cereals-mantegallet-
colacao- sucs- embotits-nocillacrosanets-

magdalenes- fruita variada

Sopar Final de Barbacoa
Butifarra, llom, pollastre amb

patates al forn
Fruita i gelat

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

BIO RSCKm 0

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 de menjar 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.

· NOVETAT!! 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

EL NOSTRE COMPROMÍS DE QUALITAT ALIMENTEM HÀBITS SALUDABLES

    No 
FREGIM!

ENFORNEM!
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CONDICIONS DE DISPONIBILITAT DE LA CASA DE COLÒNIES. 
ELS MENÚS S’ADAPTARAN EN CAS D’AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES

BIO RSCKm 0

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 de menjar 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.

· NOVETAT!! Arrebossats fets al forn! 
· 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

EL NOSTRE COMPROMÍS DE QUALITAT ALIMENTEM HÀBITS SALUDABLES

    No 
FREGIM!

ENFORNEM!



SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
La prestigiosa empresa Inoccuo ens assessora i audita constantment en 
tot lo referent a la seguretat alimentària, assegurant així el compliment 
de la normativa sanitària vigent en tots els processos a les nostres cui-
nes, així com la correcta gestió d’al·lèrgies o intoleràncies alimentaries. 
També ens proporciona formació continua a tot el personal de cuina per 
tal de poder donar i garantir un servei de qualitat i amb total seguretat 
a tots els nostres clients.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

QUALITAT NUTRICIONAL 
L’institut d’educació Nutricional, Alimenta’t, format per dietistes-
nutricionistes col·legiats i amb molta experiència, ens assessora en 
l’elaboració i confecció dels menú de colònies per tal que els participants 
adquireixin els nutrients necessaris per poder gaudir de tota l’activitat 
diària programada i mantenir un estat de salut òptim, a així com adap-
tar els menús a les diferents al·lèrgies i intoleràncies alimentàries que 
puguin haver-hi.

PROGRAMA PER EVITAR EL 
MALBARATAMENT DELS ALIMENTS 
Adhesió al programa “Pesa i Pensa” per conscienciar-nos sobre el malba-
ratament dels aliments dins l’espai del menjador de la casa de colònies. 
Adquirim una actitud responsable i crítica en el consum i un esforç en 
reduir la generació de residus.

eixestels.com
93 265 27 86
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activitats

Nits temàtiques

TAMBÉ INCLOUEN: 

6 -17 P5 -2n Batx.

Can Miqueló

Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria. * *Torn amb sortida dijous a les 18,30 hores   

Cada dia una nit temàtica diferent: Welcome, Ti-
tanic, festa a la piscina, cursa Oxford-Cambridge, 
Talent Show, Tonight is yours! (temàtica escollida 
pels participants prèviament a l´inici de les colò-
nies via Instagram) i Sopar de Gala amb festa final 

· Pista america inflable
. Tirolina i tirolina coet
. Boulder (Escalada horitzontal) 
. Festa espuma
. Power slide
. Tir amb arc 
. Dinàmiques de grup i cooperació 
. Torneig volei, fútbol i bàsquet 
. Cuses d’orientació
. Activitats d’astronomia
. Piscina diària

· Reptes col·lectius + Problem Solving
· Sessió de relaxació diària
· Sessió de gamificació

RECORDEU PORTAR A LA VOSTRA MOTXILLA ROBA ESPECIAL PEL 
SOPAR DE GALA, TOTS/ES BEN GUAPOS I ELEGANTS!

Multiactivitats
a l’Agost

La fusió perfecta de diversió i aprenentatge, centrades en el 
plantejament de reptes lúdics en plena natura per gaudir i 
aprendre al mateix temps.

15 /21
AGOST

8  / 14
AGOST

22 / 28
AGOST

29 AGOST
3 SEPT

1 / 7
AGOST

333333 295**333333



       

EL jOU
NATURE

MAS
BANyERES

CAN 
MIQUELó

LA 
LLOBETA

CAN
VANDRELL

Les
CASES

CAMBRIDGE EXPRESS
100% ENGLISH
HORSE RIDING
MULTIACTIVITY
SUMMERCAMP

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

Guardiola de Berguedà. El 
Berguedà. A 52 Km de Bar-
celona, a 70 Km de Girona,a 
148 Km de Tarragona i a 169 
Km de Lleida.

St M. de Centelles, Osona. 
A 58 Km de Barcelona, a 75 
Km de Girona, a 154 Km de
Tarragona i a 175 Km de 
Lleida.

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

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

CAMBRIDGE EXPRESS
100% ENGLISH
HORSE RIDING
MULTIACTIVITY
SUMMERCAMP

CAMBRIDGE EXPRESS
100% ENGLISH
HORSE RIDING
MULTIACTIVITY
SUMMERCAMP

CAMBRIDGE EXPRESS
100% ENGLISH
HORSE RIDING
MULTIACTIVITY
SUMMERCAMP

CAMBRIDGE EXPRESS
100% ENGLISH
HORSE RIDING
MULTIACTIVITY
SUMMERCAMP

05eixestels.com
93 265 27 86

       
       

       
       

EL jOU
NATURE

MAS
BANyERES

LA 
LLOBETA

CAN
VANDRELL

MULTIACTIVITATS
HIP-HOP
TEATRE
MÀGIA
TECNONOIES

ANGLÈS +
MULTIACTIVITATS

ANGLÈS +
HÍPICA

AQUÀTIQUES

ANGLÈS +
AQUÀTIQUES

CAMBRIDGE EXPRESS
ANGLÈS +CLASSES 
ANGLÈS +
MULTIACTIVITATS

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

Guardiola de Berguedà. 
El Berguedà. A 120 Km 
de Barcelona, a 130 Km de 
Girona, a 170 Km de Tarra-
gona i a 170 Km de Lleida.

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

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

eixestels.com
93 265 27 86

NOVETAT

       
       

       
       

       

EL JOU
NATURE

MAS
BANYERES

LA 
LLOBETA

CAN
VANDRELL

CAN
MIQUELÓ

MULTIACTIVITATS AL 
BERGUEDÀ

HIP-HOP

ANGLÈS +
MULTIACTIVITATS

ANGLÈS +
HÍPICA

MULTIACTIVITATS
AL MONTSENY

MULTIACTIVITATS
AGOST

CAMBRIDGE EXPRESS
ENGLISH CAMPS CLASSES
ANGLÈS + MULTI.
MULTIACTIVITATS MINI
TEATRE

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

Guardiola de Berguedà. 
El Berguedà. A 120 Km 
de Barcelona, a 130 Km de 
Girona, a 170 Km de Tarra-
gona i a 170 Km de Lleida.

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

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

St. Martí Centelles, 
Osona. 
A 68 Km de Barcelona, a 
74 Km de Girona,a 156Km 
de Tarragona i a 173 Km de 
Lleida.

eixestels.com
93 265 27 86

NOVETAT



21 jUNy 
28 jUNyCASA 9  / 15

AGOST
19 / 25
jULIOL

30 AGOST
5 SEPT

5 / 11
jULIOL

16 / 22
AGOST

26 jULIOL
1 AGOST

28 jUNy 
4 jULIOL

12 / 18
jULIOL

23 / 29
AGOST

2 / 8
AGOST

Torns
MOdALITAT Edat 

i curs

MULTIACTIVITATS 6 -17 
P5 -2n Batx. 365 365 365 325*EL JOU 

NATURE

AngLèS +HÍPICA 495 4959 -17 
3er a 2n Batx.

MAS 
BANyERES

ESTADES A IRLANDA Des de  1955€6 -17 
P5 -2n Batx.

IRLANDA

AqUÀTIqUES 359 359 331 3316 -17 
P5 -2n Batx.

CAN 
VANDRELL

AngLèS + AQUÀTIQUES 369 3696 -17 
P5 -2n Batx.

CAN 
VANDRELL

CAMBRIDGE 95912 -17 
1ESO-2n Batx.

LA
LLOBETA

HIP-HOP 
BRODAS BROS 48910 -17 

3er p. -2n Batx.
EL JOU 

NATURE

TECNONOIES 49510 -17 
3er p. -2n Batx.

EL JOU 
NATURE

TEATRE 4857 -17 
1er p. -2n Batx.

EL JOU 
NATURE

 MÀGIA 4557 -17 
1er p. -2n Batx.

EL JOU 
NATURE

SURFCAMP 6907 -17 
1er p. -2n Batx. CANTABRIA

AngLèS + CLASSES 449 449 445 445 349 349 335 335 299*6 -17 
P5 -2n Batx.

LA
LLOBETA

AngLèS +
MULTIACTIVITATS 369 363 363 363 345* 325 325 325 315 2896 -17 

P5 -2n Batx.
MAS 

BANyERES
LA  LLOBETA

Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria
* Torn amb sortida divendres a les 18,30 hores 

eixestels.com
93 265 27 86

27JUNY 
3 JULIOLCASA 15 /21

AGOST
8  / 14
AGOST

 25 JULIOL
29/30/31 

JULIOL

11 / 17
JULIOL

22 / 28
AGOST

4/10 
JULIOL

18 / 24
JULIOL

29 AGOST
3 SET

1 / 7
AGOST

Torns
MODALITAT Edat 

i curs

MULTIACTIVITATS AL BERGUEDÀ 8 -17 
3er -2n Batx. 375 375 375EL JOU 

NATURE

MULTIACTIVITATS MINI
DIUMENGE-DIJOUS

5- 8
P5 -2n primària 275**LA

LLOBETA

ANGLÈS +HÍPICA 499 4999 -17 
3er a 2n Batx.

MAS 
BANYERES

MULTIACTIVITATS AL MONTSENY 369 339*369 3696 -17 
P5 -2n Batx.

CAN 
VANDRELL

MULTIACTIVITATS AGOST 333333 295*3336 -17 
P5 -2n Batx.

CAN 
MIQUELÓ

CAMBRIDGE 97912 -17 
1ESO-2n Batx.

LA
LLOBETA

HIP-HOP AMB  BRODAS BROS 8 -17 
3er p. -2n Batx.

EL JOU 
NATURE

TEATRE AMB JOAN PERA 49510 -17 
1er p. -2n Batx.

LA
LLOBETA

SURFCAMP 8 -17 
3er p. -2n Batx. CANTABRIA

ENGLISH CAMP CLASSES 459

379

459

379

459

373

455

373

395*

295**

6 -17 
P5 -2n Batx.

LA
LLOBETA

ANGLÈS +  MULTIACTIVITATS
JULIOL

ANGLÈS +  MULTIACTIVITATS
AGOST

6 -17 
P5 -2n Batx.

6 -17 
P5 -2n Batx.

MAS 
BANYERES

LA
LLOBETA

Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria
* Torn amb sortida divendres a les 18,30 hores 
* *Torn amb sortida dijous a les 18,30 hores 

eixestels.com
93 265 27 86

335 335 325 325 299*

375375

499

595 690

333

AN
GL

ÈS
M

UL
TI

AC
TI

VI
TA

TS
TE

M
ÀT

IQ
UE

S

275** 275**



2 TORNS CONTRACTATS: Descompte 
directe de 25€ en el segon torn con-
tractat + 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)

GRUPS DE 3 A 5 PLACES: 15€ de 
descompte directe per plaça inscrita

GRUPS DE 6 A 8 PLACES: 20€ de 
descompte directe per plaça inscrita

GRUPS DE MéS DE 9 PLACES:  25€ 
de descompte per plaça inscrita

Descompte  Directe

25€
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 gaudir 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.!

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 independentment de la casa on es 
facin, perquè en cas que les colònies contractades es facin a diferents cases, nosaltres en encarreguem del trasllat 
entre casa i casa de forma totalment gratuïta.

Descompte
FIDELITAT

Descompte
PER TORNS

Descompte
PER GERMANS

Descompte
GRUPS

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

Descomptes

Avantatges
per contactar
2 o més torns

05eixestels.com
93 265 27 86

Descomptes
FAMILIARS

MONOPARENTALS I FAMÍLIES 
NOMBROSES: 15€ de descompte

2 TORNS CONTRACTATS: Descompte 
directe de 25€ en el segon torn con-
tractat + 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)

GRUPS DE 3 A 5 PLACES: 15€ de 
descompte directe per plaça inscrita

GRUPS DE 6 A 8 PLACES: 20€ de 
descompte directe per plaça inscrita

GRUPS DE MéS DE 9 PLACES:  25€ 
de descompte per plaça inscrita

Descompte  Directe

25€
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 gaudir 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.!

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 independentment de la casa on es 
facin, perquè en cas que les colònies contractades es facin a diferents cases, nosaltres en encarreguem del trasllat 
entre casa i casa de forma totalment gratuïta.

Descompte
FIDELITAT

Descompte
PER TORNS

Descompte
PER GERMANS

Descompte
GRUPS

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

Descomptes

Avantatges
per contactar
2 o més torns

05eixestels.com
93 265 27 86

Descomptes
FAMILIARS

MONOPARENTALS I FAMÍLIES 
NOMBROSES: 15€ de descompte

Avantatges per 
contractar 

2 o més torns

Descompte
FIDELITAT

Descompte Directe

Descompte
PER TORNS

Descomptes
FAMILIARS

Descomptes
GRUPS

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

 25€ 

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

3 TORNS CONTRACTATS: Descomp-
te 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 descompte

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 MÉS DE 9 AMICS/GUES:  
25€ de descompte per plaça 
inscrita

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 gaudir 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 independentment de la casa 
on es facin, perquè en cas que les colònies contractades es facin a diferents cases, nosaltres en encarre-
guem del trasllat entre casa i casa de forma totalment gratuïta.



www.eixestels.com/estiu

hola@eixestels.com

Passeig del Taulat 235, Barcelona. De dll. a dv. de 8.00h a 19.00h
Rambla Camp de l’aigua, Centelles. De dll. a dv. de 8.00h a 13.30h

Online
Per telèfon
Personalment
Per Mail

93 265 27 86

RESPOSTA 
24 HORES

   Com
Reservar?

eixestels.com
93 265 27 86

La Maleta: Què cal portar?

ESSENCIALS DEL DIA A DIA:
· 1 muda per cada dia i bossa per la roba bruta
· Calçat esportiu còmode
· Necesser: sabó o gel, raspall de dents, pasta dentífrica, pinta...
· Tovallola dutxa, xancletes cordades i 2 tovalloles (una
per la dutxa i una per la piscina)

DORMIR
· Pijama i sac de dormir
· Màrfega (esterilla) si participa a Multiactivitats Juliol
amb acampada (ja cursat 6è)

EXCURSIONS
· Motxilla o bossa petita, gorra, cantimplora i repel·lent
de mosquits

PISCINA O PLATJA
· Crema solar, gorra, tovallola gran, banyador i xancletes
cordades. Es recomanable samarreta protectora solar.

A MÉS A MÉS
· Roba d’abric pel vespre: anorac, capelina o cangur
· Llanterna i piles de recanvi

TAMBÉ PODEM PORTAR:
•	Telèfon	mòbil:	dins	una	bossa	tancada	amb	el	nom	i	PIN
•	Diners:	màxim	5€	en	monedes	per	setmana,	dins	d’un	sobre	
tancat amb el nom

NOTA IMPORTANT:
A l’arribada ens lliurareu:

•	Targeta	sanitària	i	la	fotocòpia	del	llibre	de	les	vacunes
•	Fitxa	d’inscripció	que	us	enviem	per	correu	electrònic	deguda-
ment omplerta i signada

No oblideu 
les ganes de 

passar-ho

genial!!

hola@eixestels.comhola@eixestels.com



Reunió
de Pares

eixestels.com
93 265 27 86

reunió informativa de pares - virtual 

SENSE 
desplaçaments

Amb l’objectiu d’apropar-vos l’experiència que tindran els vostres 
fills/es durant la seva estada de colònies, farem una reunió infor-
mativa virtual.

Coneixereu tots els detalls de cada colònia.

Informació dels aspectes referents a la Seguretat Covid.

Resoldrem qualsevol dubte o inquietud que pugueu tenir.

Us avisem amb temps per què pogueu guardar el del dia i hora



NOVETAT! Un cop hagis reservat les teves colònies, accedeix a tota la informació 
que necessites al nou portal privat de colònies d’estiu.

SEGUIMENT  
  
DE LES 

COLÒNIES

Nou 

portal privat de

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!

eixestels.com
93 265 27 86

tot 

online!!



eixestels.com
93 265 27 86


