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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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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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• Ens adherim al projecte Pesa i Pensa, un
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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.
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Estades Secundària

viatge de fi de curs
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Viatge fi de Curs

viatge al cor
del berguedà
EL JOU NATURE
Un viatge d’entre 4 i 5 dies. Allotjats a El Jou Nature, espai educatiu. Amb un programa d’activitats, excursions i animacions acompanyats de monitors i guies que faran
del vostre viatge una autèntica experiència, el millor record, el millor final de curs!
Un viatge que té com a objectiu divertir-nos i ser la millor experiència de final de curs.

Programa del viatge de muntanya
DIA 1/ Per la tarda: Activitats d’aventura a El Jou Nature. Caiac al llac articial + circuit de tirolines encadenades.
DIA 2/ Matí: Excursió de tot un dia. Descens de Barrancs,
al barranc de “el forat negre” + escalada en roca (4 vies
diferents), dinar de pícnic. Tarda: Via ferrada Canalassa.
Berenar i tornada a El Jou Nature.
DIA 3/ Matí: Excursió al Pantà de la Baells per fer excursió en piragües pel pantà i tornada al Jou Nature. Dinar.
A la tarda: Activitats cooperatives i repte conjunt a El
Jou Nature.
DIA 4/ Matí: Activitats d’aventura a El Jou Nature. Circuit d’aventura en alçada, Circuit fix d’orientació. Dinar.
A la tarda: Excursió al museu de les Mines de Cercs.
DIA 5/ Matí: Dinàmiques de grup, la cohesió de grup,
la identificació de rols, el treball de la cohesió grupal, el
treball de l’assertivitat, l’empatia, i un inici de la gestió
de les emocions grupals. Dinar i gran comiat del grup.
(*Opcional: Excursió visita al museu de

paleontologia de Fumanya (Dinosaures).
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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

tarifes
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
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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

