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Educar en valors

Posar l’accent en el valor de tenir valors
i estar atents per potenciar-los, perquè
valors com el respecte, l’empatia, la tolerància i la solidaritat ens formen com a
persones de bé i són fonamentals per a
aconseguir una convivència sana.

Adaptar-nos a les noves necessitats

Les activitats estan dissenyades per afavorir
l’aprenentatge des de la vivència personal.
Eduquem ciutadans globals que coneixen
i comprenen el món en general, prenen un
paper actiu i treballa amb uns altres per a
fer que el nostre planeta sigui més igualitari,
just i sostenible.
Amb un Equip de monitoratge propi
i professional coneixedor del projecte
educatiu de la casa, dels valors que vol
transmetre i de màxima confiança. Monitors altament qualificats i en continua formació a càrrec d’Eix Estels

Compromís en el compliment de la

Programació d’activitats. Els departaments Educatiu i Comercial es comprometen
a què la planificació es faci efectiva segons els
detalls acordats prèviament a la vostra estada.
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Educar en valors
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Posar l’accent en el valor de tenir valors i
estar atents per potenciar-los.

Educar en

Les activitats estan dissenyades per afavorir
l’aprenentatge des de la vivència personal.
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Alimentació

Equip de monitoratge

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
cuiners estan preparats per atendre dietes i
intoleràncies alimentàries per la vostra tranquil·litat.

Informació i reserves:

93 265 27 86

tarifes
Consulta Preus

ÍNDEX

Estades Secundària

Treballs de síntesi

ÍNDEX

T. DE SÍNTESI

Com són?

COMPROMÍS EN LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

A la vostra intranet privada de
forma online comptareu amb la
programació detallada i personalitzada, els departaments Educatiu i Comercial es comprometen a
què la planificació es faci efectiva.

Programa educatiu organitzat curricularment en àmbits,
competències i dimensions d’acord a les noves metodologies impulsades des del Departament d’Ensenyament.

• Instal·lacions de qualitat
• Monitoratge professional
• Màxima seguretat
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T. DE SÍNTESI

El Món del Mar

Es proposa un TS organitzat en 3 blocs de treball:

El treball del Mar Mediterrani, i en especial, l’anàlisi de la
costa i litoral de Palamós, seran els eixos vertebradors de
tota l’estada.

• Treball in-situ a la casa de colònies on aprofundir en
tota la temàtica.

• Treball previ d’investigació al centre educatiu.

• Treball posterior d’anàlisi al centre.

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos
A/ Port, llotja, pesca i subhasta del peix
B/ Estudi: Formació de platges i espigons
C/ La pesca furtiva, l’home i la mar
• Dinàmiques de presentació
• Curiositats. Punt de partida
• Coneixement del Medi
• Els Habitants del Mar
• Grècia i la importància del Mar
• Treball de camp - Platja de Palamós
• Dissecció de diferents tipus de peix
• Tir amb arc i competicions esportives

Informació i reserves:

93 265 27 86

MAS GORGOLL
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Consulta Preus
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PROMOCIONS

ÍNDEX

A la Tardor...

estades amb
molt de color!

· Estalvia’t fins a 45€ per alumne.
· Dinar del primer dia gratuït
· Mestres i acompanyants gratuïts
· Més opcions per escollir dates
· Fomenta la cohesió a l’inici de curs
· Reptes cooperatius o dinàmiques de grup incloses

Informació i reserves:

93 265 27 86

Setembre
Octubre
Novembre
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Consulta Preus

ÍNDEX

Eix Estels i 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

tarifes
Consulta Preus

ÍNDEX

‘

Colonies
amb

valors

www.eixestels.com

Membres de:

hola@eixestels.com

93 265 27 86

Seu Central
Passeig del Taulat, 235
08019 Barcelona

Seu Catalunya Central
Rambla Camp de l´Aigua,1
08540 Centelles

