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Colònies amb Valors
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Educar en Valors
Opinions: Les escoles opinen
CASA: MAS BANYERES
PROJECTE: Granja, aventura i natura
CASA: EL JOU NATURE
PROJECTE: Aventura i ciències de la terra
CASA: LA LLOBETA
PROJECTE: Circ
CASA: CAN VANDRELL
PROJECTE: Espai i robòtica
CASA: CAN MIQUELÓ
PROJECTE: Cel
CASA: MAS GORGOLL
PROJECTE: Mar
PROMOCIONS I OFERTES
ALTRES INFORMACIONS
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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

Aposta pel medi ambient,

valors

Cuidem del planeta i en fem còmplices als
nois/es, estem compromesos amb Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els
integrem en les nostres propostes, els traslladem a tots els nivells i els materialitzem en
accions concretes .
• Ens comprometem a minimitzar el nostre
impacte mediambiental (petjada zero)
• Apostant de forma progressiva i intensa
en la transició cap a l’ús exclusiu d’energies verdes a totes les nostres instal·lacions
• Eliminant l’ús del paper d’alumini a totes les nostres cuines i en la preparació de
pícnics o berenars
• Substituint gradualment els envasos de
plàstic d’un sol us apostant pels productes a granel.
• Ens unim al repte paper 0, tant a les nostres oficines com en la impressió de catàlegs per això editem i enviem totes les
nostres propostes en format digital a tots
els nostres clients, així com els documents
de reserva i la programació de les seves activitats.
• Ens adherim al projecte Pesa i Pensa, un
projecte interactiu, on tots aconseguim reduir el malbaratament d’aliments durant
les colònies.

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.
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Can Vandrell
Hostalric, La Selva

Al peu del Parc Natural del Montseny, una casa amb amplis espais
exteriors, esplanades de jocs i els
millors equipaments interiors on
sentir-vos com a casa!
Camp de futbol, de volei i taules
de ping-pong. Àmplies esplanades de joc, instal·lacions d’aventura, piscina en recinte tancat, lavabos exteriors...

equipaments
Interiors de Can Vandrell

Web
Can Vandrell
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Habitacions amb lavabo privat o comú exterior
13 Habitacions de 6/20 places
Casa adaptada 100% a mobilitat reduïda
Coixinera, coixí i llençol de sota
3 menjadors i servei de cuina casolana
4 sales d´activitats
Amenities pels mestres (gel & xampú)
Joc de llençols complet pels mestres
Habitació privada pels mestres
“wifi” lliure pels mestres
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Escola de l'espai

can vandrell

Projecte Educatiu de l'espai
El treball de la didàctica per tal de fer entendre, de fer gaudir, i de fer conèixer els elements celestes de la manera més engrescdora i dinàmica possible, fan que el noste projecte es diferenciï, atenent a la barreja amb
l’element més curricular, i el gaudiment més pur a les nostres activitats estel·lars.

**Colònies de 2 dies fan les dues primeres activitats

Educació Infantil
• GIMCANA DELS ASTRONAUTES Macrojoc cooperatiu amb planetes gegants
• LA SALA DE L’ESPAI Llums, pintures flourescents i projecció especial
• MISSIÓ RESCAT Paret ferrada per entrenar-nos com astronàutes
• JOCS DEL PETIT ASTRONAUTA Jocs per
descobrir els vehicles espacials

cicle inicial
• GIMCANA DELS ASTRONAUTES Macro
joc i jocs cooperatius amb planetes gegants
• VIATGE A LA LLUNA Combinat amb jocs
amb ulleres de realitat virtual
• ROBÒTICA Construïm el nostre propi robot de prospecció espacial
• OBJECTIU MART Circuit d’aventura amb
ponts, plataformes i tirolina final
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Escola de l'espai

can vandrell

Projecte Educatiu de l'espai
El treball de la didàctica per tal de fer entendre, de fer gaudir, i de fer conèixer els elements celestes de la manera més engrescdora i dinàmica possible, fan que el noste projecte es diferenciï, atenent a la barreja amb
l’element més curricular, i el gaudiment més pur a les nostres activitats estel·lars.

C. Mitjà i Superior
• QUÈ HI HA MÉS ENLLÀ Sala fosca interactiva on descobrim galaxies, nevuloses,
estrelles super noves i aprendrem l’origen
de l’univers.
• VIATGE AL SISTEMA SOLAR Amb ulleres
de realitat virtual vivint una experiència
única sobrevolant els planetes, creuant-los
amb naus, passejant per sobre de la lluna,
viurem moments de gran intensitat. En
acabar, ja sense les ulleres, dinàmica sobre la carrera de l’espai i la competència i
aliancies entre països per arribar cada cop
més enllà.
• ROBÒTICA Amb tecnologia de LEGO EDUCATIONAL ROBOTIX per grups construim
el nostre propi robot per a la prospecció
de Mart.
• OBJECTIU MART Circuit d’aventura en
alçada variable adaptat a les edats, amb
ponts, plataformes i tirolina final.
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A la tardor colònies
plenes de color!
Colònies a la Tardor

promoció
• 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
• S’inclou “Bosc a la Tardor - La castanyada”
• Opció de canviar qualsevol activitat
per reptes cooperatius o dinàmiques de grup
Opció de canviar qualsevol activitat de la colònia
per reptes cooperatius o dinàmiques de grup
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Informacions
El primer dia de la colònia

Les activitats curriculars de les colònies començen a partir de les 15h, després de dinar.
Sereu rebuts pel coordinador de la casa i un
monitor guia (un per cada 50 alumnes aprox.)
El coordinador es reunirà amb el /s responsables del grup per revisar l’estada de colònies. Els mestres estaran a càrrec dels alumnes fins que comenci la colònia per la tarda
amb l’equip complet de monitors.

Darrer dia de la colònia

L’últim dia és important que a les 10h del matí
es deixin les habitacions buides i s’hagin tret
TOTES les bosses i motxilles perquè es puguin
netejar i desinfectar.
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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
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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

