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Colonies22
d'estiu

Colònies d’estiu per
a infants i joves que
faran un món millor
Del 3 de juliol al 10 de setembre

Colònies :
en Anglès
de Multiactivitats
Artístiques
i Tecnològiques

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.

eix93estels.com
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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!

I

Cuidem el planeta

I
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BIO Km 0 RSC
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

Sopar
Sopa de galets
Salsitxes amb patates fregides
Iogurt i Fruita

Dg
Dll

Pa- melmelada- cereals-mantega
llet- colacao- sucs- embotitsnocilla- magdalenes -galetes,
i fruita variada

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

Dm

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

Amanida de llenties
Calamars a la romana i amanida
de tomàquet amb olives.
Fruita del temps

Fruita i
Pa amb gall d´indi

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

Dc

Pa- melmelada- cereals-mantega- llet
-colacao - sucs - embotits - terrina
formatges galetes
i coca del forn, fruita variada

Macarrons Eco Bolognesa
Croquetes Bacallà i amanida
verda amb blat de moro i olives
Macedònia de fruites

Fruita i
Pa amb Pernil salat

Sopa de galets
Salsitxes amb patates fregides
Iogurt i Fruita

Dj

Pa- melmelada- cereals-mantega-lletcolacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes

Fideuà amb verdures
Fricandó i amanida verda
amb pastanaga i olives.
Fruita del temps
(Pícnic si hi ha sortida)

Dv

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

Paella
Lluç en salsa i patates
Fruita del temps

Dt

Pa- melmelada- cereals-mantega-lletcolacao- sucs- embotits-nocillacrosanets- magdalenes- fruita variada

Amanida Italiana Caprese
Pizzes variades
Gelat i fruita

Fruita i
Pa amb Nocilla

Fruita i
Pa amb Pernil dolç

Fruita i
Pa amb Nocilla

Patata amb mongeta tendra
i mandonguilles
Fruita i Iogurt natural

Sopar Final de Barbacoa
Botifarra, 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

eix93estels.com
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AT
VE T
NO

SURF CAMP
A CANTABRIA
10 -17 5è Primària -2n Batx.
Del 3 al 31 de juliol

Què inclou el surf?
•
•
•
•
•
•
•

Allotjament La Curva Surf House a Loredo
Allotjament de 8 dies (7 nits)
Pensió completa (4 àpats diaris)
Vigilancia i servei mèdic 24h.
Monitors especialistes de surf + monitors d’oci
Material de surf
Activitats de Surf:
Curs de surf intensiu amb 2h. diaries, de dg. a div.
Tallers de surf: explicacions tècniques.
Visita a un taller de taules de surf
• Excursions i activitats extras:
Kayac i Paintball
Activitats a la platja: volleyball, rugby, etc.
• Activitats nocturnes: jocs, gincanes, películes, etc.
• Assegurança Responsabilitat Civil i d’accidents

On es realitza?
Els SurfCamps es realitzen a La Curva SurfHouse que juntament amb l´escola estan a Loredo, un acollidor poble costaner a 30 min. de Santander, a l´Ajuntament de Ribamontán
al Mar (Cantabria).
A només 400 metres està la platja de Loredo amb varis kilòmetres de costa de sorra daurada, el lloc perfecte per gaudir
del surf, la platja i unes postes de sol inoblidables.
La nostra SurfHouse és una casa de pedra estil montanyès
recent reformada, situada en ple centre del poble, a 400 metres de la platja i 70 m de l ´Escola de Surf La Curva.
Amb més de 250 m2 en tres plantes amb habitacions (compartides en lliteres) de diferents capacitats, cuina completa i
menjador, banys, ampli saló i porxe. A més, comptem amb
un esplèndid jardí de 2.200m on realitzar activitats.
Serveis extras inclosos a la casa: zona WIFI, ping pong, barbacoa, camp de voley, calefacció, projector, etc.

Torns, preus i reserves
Clica i reserva ara per...

3 /31
JULIOL

610

Aquests preus no inclouen
1,65€ en concepte
d’assegurança obligatòria

93 265 27 86

- eixestels.com

hola@eixestels.com

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.

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.

La
Llobeta
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.

ei93xestels.com
265 27 86

MULTIACTIVITATS BERGUEDÀ
TEATRE amb JOAN PERA
CIENTÍFIQUES amb MARC BOADA
ROBÒTICA amb LEGO

ANGLÈS + HÍPICA
ANGLÈS + MULTIACTIVITATS
STAGE CREATIU amb ÀLEX MONNER
MULTIACTIVITATS SETEMBRE

ANGLÈS + CLASSES
CAMBRIDGE
ANGLÈS + MULTIACTIVITATS
MULTIACTIVITATS MINI

MULTIACTIVITATS MONTSENY
HIP-HOP amb BRODAS BROS
MULTIACTIVITATS AGOST
ANGLÈS + MULTIACTIVITATS AGOST

Torns
i preus
Torns
3/9
JULIOL

Modalitat

Curs

ANGLÈS +
CLASSES

6 -17

TEM ÀT IQUES

M ULTIAC TIVITATS

ANGLÈS

CAMBRIDGE

10 / 16
JULIOL

17 / 23
JULIOL

24 / 29* 31 JULIOL
JULIOL 6 AGOST

P5 -2n Batx.

12 -17

1ESO-2n Batx.

LA
LLOBETA

485

28 AGOST
3 SET

999

LA
LLOBETA

ÚLTIMES PLACES

ANGLÈS +
MULTIACTIVITATS

6 -17

ANGLÈS +
MULTIACTIVITATS AGOST

6 -17

CAN
VANDRELL

ANGLÈS +
HÍPICA

9 -17

MAS
BANYERES

519 519

MULTIACTIVITATS
AL BERGUEDÀ

9 -17

EL JOU
NATURE

395 395 395 349*

MULTIACTIVITATS
AL MONTSENY

6 -17

MULTIACTIVITATS
MINI

5-8

MULTIACTIVITATS
AGOST

6 -17

STAGE CREATIU
ÀLEX MONNER

10 -17

HIP-HOP AMB
BRODAS BROS

10 -17

TEATRE AMB
JOAN PERA

9 -17

CIENTÍFIQUES

9 -16

P5 -2n Batx.
P5 -2n Batx.
P5 -2n Batx.

3er a 2n Batx.

3er -2n Batx.
P5 -2n Batx.
P5 -2n Primària
P5 -2n Batx.

5è p. -2n Batx.
5è p. -2n Batx.

3er p. -2n Batx.
4rt pri. -1er Batx.

9 -16

3er pri. - 4t ESO

MAS
BANYERES
LA
LLOBETA

399 399 399 355*
399

LA
LLOBETA
LA
LLOBETA

349 349 349

5è p. -2n Batx.

349

ÚLTIMES PLACES

CAN
VANDRELL

389 389 389
289** 289** 289**

LA
LLOBETA

345 345 345 345 345

CAN
VANDRELL

565

CAN
VANDRELL

479*

CAN
VANDRELL

LA
LLOBETA

515
515

EL JOU
NATURE

469*

EL JOU
NATURE

3 / 10
JULIOL

10 -17

21 / 27
AGOST

485 425*

ÚLTIMES PLACES

6 -17

SURF A CANTABRIA

14 / 20
AGOST

Casa

ANGLÈS +
MULTIACTIVITATS

ROBÒTICA
AMB LEGO EDUCATION

7 / 13
AGOST

LA
CURVA

eixestels.com

10 / 17
JULIOL

17 / 24
JULIOL

24 /31
JULIOL

610 610 610 610
93 265 27 86
hola@eixestels.com

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

Descomptes

Descompte*

Descompte*

Descompte*

Descompte*

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

2 TORNS CONTRACTATS: Descompte directe de 25€ en el segon

2 GERMANS INSCRITS:

FIDELITAT

Descompte Directe

25€€
Avantatges
per
contractar
2 o més

TORNS

torn contractat + 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

GRUPS

FAMÍLIA

50€

de descompte total. (25€ per germà)

3 GERMANS INSCRITS:

105€

de descompte total. (35€ per germà)

MONOPARENTALS I FAMÍLIES
NOMBROSES: 15€de dte

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 6 A 9 AMICS/GUES:

25€ de descompte directe 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 encarreguem del trasllat
entre casa i casa de forma totalment gratuïta.
*Condicions: s’aplicaran un màxim de 2 descomptes per reserva, el de 2 o més setmanes combinat amb qualsevol dels altres que siguin aplicables a una mateixa reserva. Els descomptes de fidelitat, germans, grups i famílies monoparentals i nombroses no són acumulables entre sí.

eix93estels.com
265 27 86

hola@eixestels.com

Protocols
Covid-19

Informació especial
COVID-19*
Hem realitzat una auditoria amb Bureau Veritas i hem aconseguit la certificació Clean Site, que garanteix l’aplicació de mesures de prevenció i minimització de riscos derivats de la Covid-19.

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.

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 claus definits
en el protocol de les
colònies

Protocol vigent aplicable a les colònies

•
•
•
•
•
•

Grups de convivència de màxim 30 participants
Higiene i rentat de mans
Control de temperatura diària
Distància de seguretat
Mascaretes ( igual al protocols escolars)
Cantimplora/ampolla d’aigua reutilitzable

En aquest moment NO és exigible la realització de test d’antígens o certificat de vacunació per participar a unes colònies d’estiu, no obstant els protocols son variables
i ens regirem sempre per la legalitat vigent en el moment de començar les colònies.

Formació del personal

En funció de la situació pandèmica al moment de començar les colònies Eix Estels
es reserva el dret a decidir de forma unilateral la exigència de la presentació d’un
certificat de vacunació amb la segona dosis rebuda com a mínim 14 dies abans de
començar les colònies o una test d’antígens de laboratori realitzat com a màxim 48
hores abans de l ‘inici de les colònies.

A Eix Estels formem a tot el personal de les instal·lacions, coordinadors
i monitors en els nous protocols de neteja i desinfecció.

*Els protocols s’adaptaran en tot moment per les autoritats corresponents

Proves d’antígens periòdiques i reiteratives a tot l’ STAFF i monitors.

.

Altres mesures implementades

eix93estels.com
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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

• Motxilla 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

• Mascareta diària + recanvi
• Llanterna i piles de recanvi
• Roba d’abric pel vespre:
Anorac, capellina o cangur

També podem portar

Com reservar? Clica!

• 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 que us enviarem
per correu electrònic degudament

eixestels.com

93 265 27 86
hola@eixestels.com

Més dubtes?

Periòdicament farem reunions informatives virtuals de petit format o personalitzades per resoldre qualsevol dubte. Només cal que contactis amb nosaltres per
demanar dia&hora. Demana la teva reunió ara, CLICA AQUÍ

NOVETAT! Un cop hagis reservat les teves colònies, accedeix a
Portal
Privat

Reunió
de mares
i pares

tota la informació que necessites al nou portal privat de les colònies.

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, l’exàmen d’anglès, el portal de fotos...
Amb l’objectiu d’apropar-vos l’experiència que tindran els vostres fills/es durant la seva estada
de colònies, farem una reunió informativa virtual.
• Coneixereu tots els detalls de cada colònia.
• Informació dels aspectes referents a la Seguretat Covid.
• Resoldrem qualsevol dubte o inquietud que pugueu tenir.
A través de la plataforma de Youtube publicarem una reunió de pares enregistrada. Al mitjans
del mes de Juny trobareu l’enllaç a la vostra intranet. Oportunament us enviarem el recordatori
i la confirmació de la publacació de l’enllaç.

Reunió informativa de pares - virtual
Us avisem amb temps per què pogueu guardar el del dia i hora

eixestels.com
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