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Colonies22
d'estiu

Els Imprescindibles
Colònies d’estiu per
a infants i joves que
faran un món millor

eixestels.com

93 265 27 86
hola@eixestels.com

El valor
dels valors

Conviure, compartir, formar
part d’un grup d’iguals, superar
reptes, aprendre a ser únics, a
sentir-nos únics, a estimar-nos i
a estimar als altres i a ser un en
la part del tot.
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
solidaritat i sempre atents a les aportacions generoses
dels milers de pares que cada any ens fan confiança.

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 natura i al medi que ens envolta
Respecte vers la diversitat

Respecte pels companys i per nosaltres mateixos
Respecte pels valors socials.

Programa per evitar el
malbaratament d’aliments
Adhesió al programa “Pesa i Pensa” per conscienciar-nos sobre el malbaratament 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.

Uns valors que facin d’ells persones implicades i responsables, persones que faran un món millor.
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El valor
de la
qualitat
Qualitat
Global

Qualitat
Aventura

Qualitat
Alimentació

Qualitat
Mediambiental

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.

Instal·lacions per activitats fisicoesportives de risc auditades per Lleure Disseny empresa especialitzada
en seguretat, disseny d’activitats
i formació de Lleure Educatiu infantil, juvenil i familiar. Les nostres
instal·lacions dirigides a activitats
fisicoesportives estan homologades i compleixen la normativa UNEEN 15567-1:2015

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 garantint que siguin
saludables, atractius i realitzats
amb aliments de temporada, proximitat i km 0, eco i RSC.

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

Socis fundadors i membres de la
junta d’ ANECAMP: Associació Nacional d’ Empresas d’Activitats i
Campaments
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A les nostres cases de colònies adquirim 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 (tovallons , 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!
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Cuidem el planeta
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Horaris

entrades i sortides

Ja falta molt poc per començar unes molt esperades colònies d’estiu!
a Eix Estels estem molt il·lusionats per retrobar-nos un any més i oferir a tots els participants les millors colònies i
amb la màxima seguretat possible!
Per la seguretat de tots, us indiquem quins seran els protocols i particularitats d’aquest any, tant en les entrades i
sortides com durant les colònies.

Dia d’arribada - Entrades escalonades a les colònies
Arribada dels participants: Els pares i mares sou els encarregats de portar els vostres fills i filles a les colònies. Aquest any no
hi ha servei de recollida a Sants o Aeroport.

Dia d’entrada: Totes les entrades seran en diumenge a la tarda, entre les 16h i les 19h.
Hora d’entrada: Per poder mantenir un ordre i les distàncies i evitar massificacions, escalonarem les entrades de participants en

diferents franges horàries i en grups reduïts. El dijous previ a l’entrada a la colònia es publicarà l’hora exacta d’entrada a la casa al vostre portal privat i que haurem de respectar amb la màxima puntualitat possible.

CHECK-IN
Pàrquing: Un cop aparcat a la zona habilitada de pàrquing, anireu a la porta general d’accés a les instal·lacions de la casa de colònies.
Monitor Referent: El monitor referent del participant serà qui doni la benvinguda, i faci el check-in.
Documentació a entregar al check-in: Haureu de portar la Fitxa d’inscripció en paper (si no s’ha complimentat on-line),
la Targeta Sanitària original i la fotocòpia de la cartilla de vacunes.

eix93estels.com
265 27 86

hola@eixestels.com

Seguiment
de les colònies

PORTAL PRIVAT!!

Un cop hagis reservat les teves colònies, accedeix a tota la
informació que necessites al teu portal privat de colònies d’estiu.
REBRÀS UN LINK PERSONAL AL TEU EMAIL un cop hagis
reservat les teves colònies per ACCEDIR AL PORTAL PRIVAT 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, el portal de fotos... tot
a la mateixa pàgina!

LA MALETA: Què cal portar?
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

• Motxilleta 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
• Fitxa d’inscripció ( Si no s’ha fet
online)
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Alimentació
Alimentem hàbits saludables

El nostre compromís de qualitat
•
•
•
•
•
•
•

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

Menú

•
•
•
•
•

Esmorzar

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.

Dinar

Berenar

Amanida russa, salsitxes amb patates
fregides, iogurt i fruita

Dg
Dll
Dm

Dc
Dj

Sopar

Pa- melmelada- cereals-mantegalletcolacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes
i galetes, fruita variada

Amanida de pasta
Pollastre al forn i amanida verda
Fruita del temps

Pa- melmelada- cereals-mantegalletcolacao- sucs- embotits-nocillacrosanets
i galetes, fruita variada

Amanida de llenties, cordon blue amb
amamida de tomàquet i olives negres,
fruita del temps

Pa- melmelada- cereals-mantega- lletcolacaosucs- embotits-terrina formatgesgaletes
i coca del forn, fruita variada

Pa- melmelada- cereals-mantegalletcolacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes
i galetes, fruita variada

Macarrons ECO Bolognesa
Croquetes Bacallà i amanida verda
amb blat de moro i olives verdes
Macedònia de fruites
Fideuà amb verdures
Fricandó i amanida verda amb
pastanaga i olives. Fruita del temps
(Pic-Nic si hi ha sortida)

Pa- melmelada- cereals-mantegalletcolacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes
i galetes, fruita variada

Paella
Lluç en salsa i patates
Fruita del temps

Fruita i
Pa amb Nocilla

Fruita i
Pa amb gall d´indi

Fruita i
Pa amb Pernil salat

Fruita i
Pa amb Pernil dolç

Amanida anglesa i fish and chips, fruita gelat

Plat combinat: Hamburguesa amb formatge, nuggets
de pollastre, patates fregides, enciam, tomàquet i
ceba. Fruita del temps i pastís
Arròs blanc, ou dur, blat de moro i
olives verdes, mandonguilles, fruita i
iogurt natural.
Plat combinat: Hamburguesa amb formatge, nuggets
de pollastre, patates fregides, enciam, tomàquet i
ceba. Fruita del temps i pastís
Amanida italiana Caprese. Pizzes variades
Gelat i fruita
Patata amb mongeta tendre, pizzes
variades, iogurt i fruita del temps
Patata amb mongeta tendre.
Cordon blue. Iogurt i fruita del temps.

Fruita i
Pa amb Nocilla

Sopar Final de Barbacoa:
Botifarra, llom, pollastre, patates al forn.
Gelat i fruita.

Dv
Pa- melmelada- cereals-mantegalletcolacao- sucs- embotits-nocillacrosanetsmagdalenes- fruita variada

Dt
No

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

FREGIM!

ENFORNEM!
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Les
cases
El Jou
Nature
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.

MULTIACTIVITATS BERGUEDÀ
CIENTÍFIQUES amb MARC BOADA
ROBÒTICA amb LEGO

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

ANGLÈS + HÍPICA

La
Llobeta

ANGLÈS + CLASSES
CAMBRIDGE

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

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

ANGLÈS + MULTIACTIVITATS

MULTIACTIVITATS MINI
TEATRE amb JOAN PERA
ANGLÈS +MULTIACTIVITATS
MULTIACTIVITATS

MULTIACTIVITATS MONTSENY
HIP-HOP amb BRODAS BROS
STAGE CREATIU amb ÀLEX MONNER
ANGLÈS + MULTIACTIVITATS AGOST
MULTIACTIVITATS AGOST
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FAQ

Preguntes Freqüents

1.

DOCUMENTACIÓ

Com s’entrega la documentació de les colònies?

Un cop formalitzada la vostra reserva rebreu per correu electrònic un email amb el vostre link al portal personal de colònies d’estiu. Allà podreu emplenar i
signar online la FITXA D’INSCRIPCIÓ DE LES COLÒNIES D’ESTIU. És obligatori emplenar aquesta fitxa abans de l’inici de les colònies, si no ho heu pogut fer a
temps l´haureu de descarregar, imprimir i emplenar per entregar el dia d’entrada.
També cal entregar el dia d´entrada una fotocòpia de la cartilla de vacunes del participant, la seva targeta sanitària original.

2.

TRUCADES

Els nois/es poden trucar als pares/mares durant les colònies? I poden portar el seu mòbil?

NENS/ES FINS A 6è DE PRIMÀRIA Cada casa de colònies articula aquesta comunicació fixant un dia de trucada a la família. El dia i hora en la que els vostres fills/es
us poden trucar serà comunicat just en el moment d’entrar a la casa tot i que per norma general la trucada es realitzarà a metitat de les colònies. Aquesta trucada
no és obligatòria i sovint l’infant en el moment de la trucada decideix continuar amb l’activitat que està fent en lloc de trucar així que si voleu assegurar-vos de què
el vostre fill/a us truca cal que ens indiqueu en les observacions de la fitxa d’inscripció: VULL REBRE LA TRUCADA DEL MEU FILL/A.
Nota important: En base a la nostra experiència en el cas dels nens/es més petits la trucada als pares/mares pot trencar l’experiència de les colònies del participant
i pot causar un enyorament que d’altra manera no apareixeria, així que considerem que, vosaltres com a pares, sou els més idonis, donat que sou els qui millor
coneixeu els vostres fills/es, per decidir si convé o no que realitzin aquesta trucada. Us demanem que, si no ho creieu convenient ens ho feu saber explícitament a
la fitxa d’inscripció.
NOIS/NOIES DE LA ESO: Cada dia després de dinar, lliurarem els telèfons mòbils durant mitja hora als nois/es per tal que puguin trucar i comunicar-se.

3.

GRUPS D’ACTIVITATS

Com es fan els grups d’activitats i les habitacions durant les colònies d’estiu?

Els participants a les colònies s’organitzaran en grups amb els seus monitors referents. Es procurarà que els grups siguin mixtes i els més equilibrats possibles en
edats i gèneres, i conviuran durant tot el dia (activitats, àpats, habitacions, etc.).

4.

FOTOGRAFIES

Com és el seguiment del dia a dia de les colònies? Mitjançant un nou portal privat especialment creat per tal que pugueu seguir el dia a dia

de les colònies i afavorir la comunicació amb els pares i mares. Aquest portal està protegit per contrasenya, només vosaltres podeu accedir-hi.
Cada dia es penjaran 1 Vídeo resum realitzat pel coordinador/a de les colònies i fotografies de les diferents activitats realitzades. Les fotografies s’aniran penjant
al llarg del dia, el vídeo es penjarà a la nit un cop la jornada s’ha acabat i els participants dormen.
Poden portar càmera fotogràfica? Sí que es pot portar càmera, però recomanem una càmera d’un sol ús, ja que EIX ESTELS no es fa responsable de la seva pèrdua o dany.

5.

DINERS

Cal portar diners a les colònies? Les colònies d’estiu d’Eix Estels és un servei amb TOT INCLÒS. Es podrà portar com a màxim 5€ pel dia de l’excursió
al poble que s’entregaran al monitor dins un sobre tancat i el nom el primer dia.
6.

SALUT

intolerància alimentària

Si el meu fill/a pateix alguna
pot participar a les colònies d’estiu? Sí, a Eix Estels donem un tracte personalitzat a tots els nois/es. Les nostres cuines estan absolutament preparades per atendre qualsevol al·lèrgia alimentaria. Haureu de completar LA FITXA de les
colònies, on haureu d’anotar les intoleràncies alimentàries dels vostres fills. Aquest document s’ha de completar abans de l’inici de les colònies.
Com es gestiona l’atenció

mèdica durant les colònies d’estiu?

Cada una de les nostres cases de colònies, té un concert amb el Centre d’Atenció Primària del poble més proper (màxim a 5km.) Hi ha un cotxe disponible les 24
hores per a qualsevol desplaçament urgent al centre mèdic. En el cas, poc probable, de que es produís algun incident en tot moment existirà una comunicació clara i ràpida amb els pares.
Què passa si el meu fill/a ha de
durant les colònies d’estiu? Cada noi/a té un monitor/a de referència. Es
tracta del monitor/a que menjarà amb ell/a a la mateixa taula i que dormirà amb ell/a a la mateixa habitació. Aquest monitor/a, junt al coordinador/a també
és el responsable d’administrar els medicaments que convingui al vostre fill/a seguint les vostres indicacions prèvies ( és important deixar ben anotat les
instruccions i dosis d’administració i comunicar-ho al fer el check-in).

prendre medicaments
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