‘

Colonies
setmana22
santa

Per a petits i joves
que faran un món millor.

Del 10 al 13 d’abril

‘

multiactivitats
+ angles
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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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Anglès +

multiactivitats
6 -17 P5 -2n Batx.
Casa de colònies La Llobeta
Del 10 al 13 d’abril

English Points
Activitats lúdiques per millorar l’expressió en anglès.
Aprofitant trets diferencials de la cultura anglosaxona,
es desenvoluparan dies temàtics durant la setmana
que vehicularan les activitats del dia i la nit. D´aquesta
manera lúdica ampliaran vocabulari de forma lúdica i
pràctica.

185€
+1,65€ en concepte
d’assegurança
obligatòria

Colònies en anglès, amb monitors/es especialitzats en estades
lingüístiques per garantir la fluïdesa i seguretat en la comunicació en anglès. Sense classes d’anglès, colònies 100% lúdiques.

Activity Program
•
•
•
•
•

Pista americana fixa
Tir amb arc mòbil
Circuit d’aventura sobre els arbres
Dinàmiques i jocs de natura
Jocs i dinàmiques de cooperació

Thematic Nights:
Una nit temàtica amb un sopar de Gala i festa final amb
discoteca.

Reptes col·lectius
+ Problem Solving:
Jocs i dinàmiques de cooperació i resolució de problemes
que cada dia de l’estada ens farà superar i créixer individualment i com a grup.

També inclouen:
• Sessió de relaxació diària
• Sessió gamificació

eixestels.com

93 265 27 86
hola@eixestels.com

Casa de colònies

La Llobeta
Aiguafreda, Osona.

http://goo.gl/maps/p5nFP
GPS: 41.778353º,2.247879º

Equipaments
i serveis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultar places disponibles
Habitacions col·lectives entre 6 i 22 places
Habitacions amb terra de parquet
CASA ADAPTADA 100% A MOBILITAT REDUÏDA
Coixinera, coixí i llençol de sota
3 menjadors i 4 sales d’activitats
Calefacció central
Cuina casolana, adaptació a al·lèrgies
Sorral, zones de pícnic i lavabos exteriors
Piscina amb gespa en recinte tancat
Patis exteriors planers amb ombra
Fonts exteriors
Taules de ping-pong
Gran carpa de circ i instal·lacions d’aventura
com el parc acrobàtic sobre els arbres

Serveis sanitaris
•
•

CAP a la mateixa població
Hospital general a Granollers, a 30 km

Transport fins a la casa
•
•
•

Els autobusos i els cotxes poden arribar fins a la mateixa casa
Carretera C17 Sortida Aiguafreda-Montanyà
Tren: estació de Sant Martí de Centelles, 1 km a peu

www.lallobeta.cat
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Galeria d’imatges

La Llobeta
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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

I
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Reunió
Informativa

Portal
Privat

Realitzarem dues reunions virtuals informatives + 1 reunió virtual per a tots els inscrits quan
faltin 15 dies per començar les colònies
Les reunions informatives es realitzaran el dia 20 de gener i el dia 21 de febrer
i serviran per resoldre qualsevol dubte que tingueu abans de formalitzar la reserva. En cas de
que abans d’alguna de les dates les places quedin esgotades la reunió ja no es realitzaria. Per
assistir a la reunió només cal que contactis amb nosaltres per demanar dia&hora. Demana la
teva reunió ara: https://www.survio.com/survey/d/Z3M8P7T8X0T1A6G0X

NOVETAT! Un cop hagis reservat les teves colònies, accedeix a
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’examen d’anglès, el portal de fotos...

Descomptes
Per a nois/es participants de les
colònies d’estiu 2021:

5€/descompte per plaça

Reserva ara!
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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.

Protocol vigent aplicable a les colònies
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.
Tanmateix 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.

Aspectes claus definits
en el protocol de 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

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

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