Afa
· Colònies per a nois i noies
· Colònies familiars
· Dinars i activitats d'un dia
· Colònies en anglès

Colònies

360º

Valors · Activitats · Benestar · Alimentació · Salut
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EduQUEM en valors
El valor de tenir valors, de contribuir al desenvolupament de l’esperit crític de cadascú
de nosaltres i a la recerca de l’autoconeixement a través dels nostres propis valors. El
respecte, l’empatia, la tolerància i la solidaritat son els nostres valors, ens formen com
a persones de bé i són fonamentals per a
aconseguir una convivència sana.
Aportem Coneixement
El conjunt d’activitats giren entorn a una
temàtica concreta, oferint una experiència d’aprenentatge que incentiva la curiositat dels nois/es de forma dinàmica i amb
continguts significatius.

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

Desenvolupem habilitats
i competències personals,
contribuïm en l’adquisició
d’hàbits saludables.
Des de la base del respecte al individu com
a única via per a coneixe’ns millor i potenciar les competències pròpies amb l’objectiu d’aportar el màxim valor al conjunt de
la societat els educadors responsables de
dirigir les activitats tindran cura de cada
participant potenciant-ne les seves habilitats propis i treballant hàbits saludables a
tots els nivells amb el conjunt del grup.
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Apostem pel medi ambient

Ens comprometem a minimitzar el
nostre impacte mediambiental i a
cuidar del planeta.
Ens adherim al projecte Pesa i
Pensa, un projecte reduir el malbaratament d’aliments.
Ens unim al repte paper 0, tant a les
nostres oficines com en la impressió
de catàlegs.

cuidem la qualitat
de l’ Alimentació

Oferim un servei de menjar auditat per Alimenta’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 equips de cuina
estan preparats per atendre dietes i
intoleràncies alimentàries per la vostra tranquil·litat.

Informació i reserves:

93 265 27 86

Consulta Preus
Tarifas
TARIFES

colònies Afa 360

º

Us ho posem fàcil

RESERVA PLAÇA A PLAÇA,

Monitors 360º per a unes colònies
360º, que tenen cura dels vostres fills/
es en tot moment. Mimem als qui més
estimes! Ho fem proposant-li activitats
dinàmiques i divertides en tot moment,
vigilant la seva alimentació, la seva salut i seguretat al llarg de tota l’estada,
el seu descans, el seu estat d’ànim... al
seu costat en tot moment mentre es diverteix i viu mil aventures amb els seus
companys i companyes. Colònies per a
grups mínims de 20 places.

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 privat totalment
segur.
VIDEO REUNIÓ DE MARES I
PARES ONLINE

Cansats d’invertir temps i esforços
en organitzar reunions amb poca
assistència? Per les colònies ja no
us caldrà.
· Vídeo reunió de mares i pares:
Amb tota la informació relativa
a les vostres colònies, personalitzat per a la casa escollida de
colònies, amb tota la informació, consultable i disponible en
tot moment.
PORTAL DE FOTOS

Podreu fer el seguiment del dia a
dia de les colònies a través del
portal privat, us porporcionarem
una link exclusiu.
SERVEI PORTA A PORTA

A les colònies amb monitoratge integral són els nostres monitors els
que acompanyen els nois/es des
del punt de sortida. 1 monitor/a
per autocar. Servei per a grups de
25 places o més.
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.
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Colònies Familiars

Amb la resta de famílies de l’AFA viviu plegats un cap de setmana
a les nostres cases de
colònies amb activitats
incloses!

Gaudiu de les colònies familiars amb els vostres fills i els seus
companys d’escola.
Qualsevol cap de setmana de
l’any!
		 Instal·lacions còmodes, perfectament preparades per acollir
grups de famílies, amb un ambient distès.
		 Menjar elaborat en la pròpia
instal·lació i amb especial atenció
a les dietes i al·lèrgies dels participants que ho requereixin.
		 Un programa complet d’activitats dissabte i diumenge
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Dinars i activitats d’un dia

La millor excusa per sortir
de casa!
Una trobada on petits i grans
us sentireu molt a gust en plena natura. Un dia ple d’emocions
amb la millor companyia: els vostres fills/es i la resta de famílies
de l’AMPA. Nosaltres ens encarreguem de tot!
		 Per dinar plegats, per aprofitar el dia i viure noves aventures
fent activitats junts pares/mares i nens/es.

Tenim la proposta i el
menú que més us encaixa,
exemple de menús:
1

Nens/es

Macarrons + pollastre arrebossat + aigua, postre (fruita o gelat)
Adults

Macarrons + pollastre al forn + patates fregides
+ aigua, vi + gasosa + postre (fruita o gelat) + cafè

2

Nens/es

Macarrons + pollastre arrebossat + aigua, + postre
(fruita o gelat)
Adults

Arròs caldós (de carn) + pollastre al forn + amanida + aigua + vi +
gasosa i postres (fruita o gelat) + cafè

3

Nens/es

Macarrons + pollastre arrebossat + aigua, refrescos+ postre
(fruita o gelat)
Adults

Safates d’amanides catalanes + carns a la brasa: botifarra, llom,
pollastre i cansalada + patates fregides + pa torrat amb tomàquet
i all i oli + aigua + refrescos + vi + gasosa i pastís + cafè
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Dates especials

Qualsevol cap de setmana és
un bon motiu per sortir amb
l’AFA. Dinars de germanor,
colònies familars... Ho tenim
tot preparat per a vosaltres...
Us apunteu?
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Colònies 360º: Les vacances
escolars de Setmana Santa
són una excel·lent oportunitat per a programar unes
colònies 360º amb els companys de l’escola.
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En plena primavera, bon
temps i no massa calor, qualsevol cap de setmana és una
oportunitat. Ponts d’aquest
mes: l’1 i el 29 de maig.
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Al juny qualsevol cap de setmana és fantàstic per fer una
escapada però a més, a partir
de St. Joan que els nois i noies
han acabat l’escola.
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Especial

Afa
Us presentem... les nostres
cases i les seves activitats per...
Colònies 360º, colònies familiars,
dinars i activitats d’un dia.

AfA
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CASES DE COLÒNIES

Mas
Banyeres

Mas
Banyeres
Centelles, Osona.
Masia senyorial del S. XI. En
plena natura, al peu del cim del
Puigsagordi i davant el Parc
Natural del Montseny. Totalment reformada.·
40 hectàrees d’espai exterior: Lavabos i fonts, zona de
pícnic, Piscina amb gespa,
Granja d’animals i sorral per a la
mainada, instal·lacions d’aventura, camps de joc...

EQUIPAMENTS INTERIORS

Web
Mas Banyeres

· Totes les habitacions amb bany
· 3 menjadors i 4 sales d’activitats
· Calefacció central
. Coixinera, coixí i llençol de sota

· Cuina casolana
· Adaptació d’al·lèrgies
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GALERIA I VIDEOS

MAS BANYERES
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ACTIVITATS COLÒNIES 360º ESPECIAL AFA

Mas Banyeres

natura i
multiaventura
DE P3 A 2N DE PRIMÀRIA
La granja
Exploració del Bosc
Rocòdrom
Circuit d’agilitat sobre i sota els arbres
Activitat aquàtica a la piscina*

DE 3R A 6È DE PRIMÀRIA
Tirolina + Espeleologia
Rocòdrom
Passarel·la cega
Circuit de ponts sobre els arbres
Roadbook ambiental
Supervivència a la natura
Tir amb arc al bosc

Activitat aquàtica a la piscina*
* ACTIVITATS REALITZABLES De l’1 juny fins 15 sept.

I molt més!

Piscina*
Nit temàtica i ambientacions
Discoteca
Jocs de nit
Entrega de diploma
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EIX ESTELS I autocars 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

Informació i reserves:

93 265 27 86

Consulta Preus
Tarifas
TARIFES

AfA

Colònies

360º

Valors · Activitats · Benestar · Alimentació · Salut

www.eixestels.com

hola@eixestels.com

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

