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COLÒNIES per APRENDRE a SER, a FER, a VIURE i a CONVIURE

Per què Eix Estels?
COLÒNIES D’ESTIU
EIX ESTELS, VALOR AFEGIT
Les colònies d’estiu d’Eix Estels van molt
més 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 i mares que cada any ens fan confiança.
Un programa pensat 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.
Uns valors que facin d’ells persones adultes
implicades i responsables: conviure, compartir, formar part d’un grup d’iguals, superar
reptes, a ser únics, a sentir-nos únics en la
part del tot.

L’EQUIP DE MONITORS DE LES COLÒNIES
Un equip format per educadors.
Ben coordinat i que treballa amb entusiasme. Adults titulats en diferents
disciplines educatives: tècnics en activitats físico-esportives al medi
natural, mestres, pedagogs, psicòlegs, monitors de temps lleure,
directors, etc.
Equips equilibrats (edat, homes i dones, experiència i coneixements).
Equips consolidats amb una bona part dels monitors fixes de cada casa i
cada estiu (alguns d’ells ex participants que han crescut amb nosaltres i ara
són monitors, formats, que en les seves vacances decideixen fer gaudir a milers d’infants de la seva pròpia experiència d’estiu).
Educadors conscients de la importància de l’experiència de les colònies
i de la seva responsabilitat global no tan sols en aspectes relacionats en
l’activitat o l’animació sinó en la seguretat, l’alimentació, la higiene i el benestar dels participants.
Motivats, creatius, amb recursos suficients i resolutius per fer que el vostre
fill/a gaudeixi de les seves millors colònies d’estiu.

COLÒNIES SOLIDÀRIES I COMPROMESES
AMB LA INFÀNCIA
En el marc del COMPROMÍS SOLIDARI D´EIX ESTELS, destinem part dels
guanys aconseguits en la comercialització de les colònies d´estiu a una
ONG vinculada al món de la infancia i/o Joventut per tal de col.laborar activament en els seus propòsits.

ei93xestels.com
265 27 86
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Qualitat
QUALITAT
GLOBAL
Validació segons els procediments
de l’ACELLEC que disposa de CERTIFICACIÓ dels seus procediments de
validació en conformitat amb l’ISO
9001 i lSO 14001.

QUALITAT
ANGLÈS

QUALITAT
AVENTURA

Colònies en anglès acreditades per
Chaplin’s Language Consultants, centre preparatori d’exàmens oficials de
Cambridge University i centre oficial
de Trinity College i Oxford.

QUALITAT
ALIMENTACIÓ

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. Seguretat conforme la
normativa/legalització vigent.

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.

C

M

Y
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Què diuen

DE NOSALTRES?

Ens va encantar quan a la sortida els nens volien les firmes dels monitors.
Això és un acte espontani i un gran reflex que hi ha hagut molt bona sintonia i admiració
als monitors. Aprofito per agrair a tots els monitors i coordinador perfer-ho possible.
Biel Amador Bibilo

ei93xestels.com
265 27 86
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COLÒNIES per APRENDRE a SER, a FER, a VIURE i a CONVIURE

Multiactivitats
ACTIVITATS DESTACADES

La fusió perfecta de diversió
i aprenentatge, centrades en
el plantejament de reptes
lúdics en plena natura per
gaudir i aprendre al mateix
temps.

Des de

315€

· Pista americana inflable
· Pista americana fixa
· Tir amb arc mòbil
· Circuit d’aventura sobre els arbres
· Piscina diària a la mateixa casa de
colònies
· 1 dia de piscina al poble
· Dinàmiques i jocs de natura (conscienciació mediambiental)
· Relaxació post-esmorzar

TORNS DE COLÒNIES MULTIACTIVITATS

7 / 13 juliol

14 / 20 juliol

21 / 26 juliol *

359€

359€

315€

Casa de colònies LA LLOBETA

EDAT

EXCURSIONS
· Parc aquàtic Illa Fantasia
· Excursió al Centre d’Aventura de Mas
Banyeres
· Excursió al Gorg de l’Avançó o Gorg
d’Aiguafreda (segons edat)
· Nit d’acampada + Via Ferrada de les
Baumes Corcades (6è, ESO i Batxillerat)

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de misteri : El gran Cluedo
· Jocs de Pistes : Els Increïbles
· Nit de cinema
· Nit d’espectacle: Tu sí que vales (concurs)
· Nit Sopar de Gala: Festa final i discoteca

6-17 (P5 - 2n Batx.)

Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria |
* Torn amb sortida divendres. Hora de sortida divendres 18,30 hores			

ei93xestels.com
265 27 86
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COLÒNIES per APRENDRE a SER, a FER, a VIURE i a CONVIURE

Multiactivitats
aquàtiques

Gaudeix d’un programa on les activitats d’aigua i aquàtiques són
les protagonistes, sent conscient
de la importància de la seguretat
en aquest medi però alhora de
les múltiples opcions de diversió
i aprenentatge que facilita.

Des de

321€

ACTIVITATS DESTACADES
· Iniciació al submarinisme en piscina
· Sessió diària variada d’esports d’aigua
· Splash (activitat d’aventura a la piscina)
· Canó d’escuma
· Circuit d’aventura sobre els arbres
· SoccerBall
· Rocòdrom
· Tirolina
· BalanzBikes
· Paret ferrada
· Relaxació post-esmorzar

EXCURSIONS
· A la base Nàutica d’Arenys per fer Paddle
Surf i Kayak
· A la platja de Calella per fer “Maraventura” (pista americana inflable al mar)

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de Pirates: Els pirates del Carib
· Nit Vaiana
· Nit de festa a la Piscina
· Nit Marinera
· Nit Sopar de Gala: festa final i discoteca

TORNS MULTIACTIVITATS AQUÀTIQUES

30 juny / 6 juliol

7 / 13 juliol

14 / 20 juliol

21 / 26 juliol *

369€

369€

369€

321€

Casa de colònies CAN VANDRELL

EDAT

6-17 (P5 - 2n Batx.)

Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria |
* Torn amb sortida divendres. Hora de sortida divendres 18,30 hores			

ei93xestels.com
265 27 86
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Multiactivitats
agost

La fusió perfecta de diversió
i aprenentatge, centrades en
el plantejament de reptes
lúdics en plena natura per
gaudir i aprendre al mateix
temps.

Des de

295€

ACTIVITATS DESTACADES

EXCURSIONS

· Sessió d’esport i activitats d’aigua diària
· Splash (activitat d’aventura a la piscina)
· Canó d’escuma
· Circuit d’aventura sobre els arbres
· SoccerBalls
· Rocòdrom
· Tirolina
· BalanzBikes
· Paret ferrada
· Relaxació post-esmorzar

· Excursió a la platja

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de Pirates: Els pirates del Carib
· Nit Vaiana
· Nit de festa a la piscina
· Nit Marinera
· Nit Sopar de Gala: festa final i discoteca

TORNS MULTIACTIVITATS AGOST

28 juliol / 3 agost

4 / 10 agost

11 / 16 agost *

315€

315€

295€

Casa de colònies CAN VANDRELL

EDAT

6-17 (P5 - 2n Batx.)

Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria |
* Torn amb sortida divendres. Hora de sortida divendres 18,30 hores			

ei93xestels.com
265 27 86
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Cambridge Express
Curs intensiu d’anglès de 2 setmanes
focalitzat en la preparació pels exàmens oficials Cambridge nivells PET,
KET i First for Schools. Amb monitors
nadius i monitors especialitzats en
estades lingüístiques. Colònies acreditades per Chaplin’s Language Consultants, centre preparatori d’examens
oficials de Cambridge University i centre oficial de Trinity College i Oxford.

s
e
n
a
m
t
2 se

ENGLISH POINTS
· Prova de nivell previ a la colònia (online
y skype)
· Examen final + diploma
· Informe personalitzat per l’alumne
· Inclou fitxes de treball i materials en
anglès
· Monitors nadius
· 3 hores de classe diàries (dll/dv)
· Programa de classes preparatòries per
exàmens oficials de Cambridge
· Sessió de tècniques d’estudis lingüístics
· Inclou les taxes del dret a examen oficial
Cambridge (PET i KET for Schools). First
for Schools consultar condicions*

TORNS CAMBRIDGE EXPRESS

Casa de colònies MAS BANYERES

EDAT 12 a 17 anys (1er ESO a 2n de Batxillerat)

7 / 20 juliol

949€

ACTIVITY PROGRAM
· Dinàmiques de Teatre en anglès
· Rocòdrom
· Tirolina
· Via ferrada
· Circuit d’aventura sobre els arbres
· Cursa d’orientació
· Miniquads
· Tir amb arc
· Cars de pedals
· Excursió bolera
· Arts&Crafts
· Piscina i activitats d’aigua
· Relaxació post-esmorzar

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de misteri: God Save the Queen
· Nit de pistes: Sherlock Holmes Night
· Nit de Rock&Roll
· Nit Talent Show: Factor X
· Goodbye party: Festa final i discoteca

*Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria | Els alumnes de PET i KET for Schools realitzaran
l’examen oficial en el transcurs de les Colònies (trasllat a Barcelona inclòs). Els alumnes que es preparin per al FIRST for Schools
hauran d’anar pel seu compte a fer l’examen la setmana després de les Colònies. Suplement drets examens first (+90€).

COLÒNIES
D’ANGLÈS
ACREDITADES I
AUDITADES PER

ei93xestels.com
265 27 86
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COLÒNIES per APRENDRE a SER, a FER, a VIURE i a CONVIURE

100% English
Colònies 100% en anglès amb un
combinat de classes amb múltiples activitats lúdiques. Amb monitors natius
i monitors especialitzats en estades
lingüístiques. Colònies acreditades per
Chaplin’s Language Consultants, centre preparatori d’examens oficials de
Cambridge University i centre oficial
de Trinity College i Oxford.

Des de

417€

ENGLISH POINTS
· Prova de nivell previ a la colònia Test
your English by Cambridge
· Examen final Cambridge o Chaplin´s
English Placement Test (segons edat) +
diploma
· Monitors nadius
· 3 hores de classe diàries (dll/dv)
· Diferents grups de nivell adaptats
segons el marc europeu, per treballar
gramàtica, vocabulari, comprensió,
pronunciació i conversa.
· Informe personalitzat per l’alumne
· Inclou fitxes de treball i materials
en anglès

TORNS 100% ENGLISH

30 juny / 6 juliol

7 / 13 juliol

14 / 20 juliol

21 / 27 juliol

449€

449€

445€

417€

Casa de colònies MAS BANYERES

EDAT

ACTIVITY PROGRAM
· Dinàmiques diàries de Teatre en anglès
· Via Ferrada
· Circuit aeri d’aventura sobre els arbres
· Arts&Crafts
· Circuits de natura
· Taller de granja
· Piscina
· La bomba (proves d’habilitat física a
la piscina)
· Relaxació post-esmorzar

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de misteri: God Save the Queen
· Nit de pistes: Sherlock Holmes Night
· Nit de Rock&Roll
· Nit Talent Show: Factor X
· Goodbye party: Festa final i discoteca

6-17 (P5 - 2n Batx.)

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

COLÒNIES
D’ANGLÈS
ACREDITADES I
AUDITADES PER

ei93xestels.com
265 27 86
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COLÒNIES per APRENDRE a SER, a FER, a VIURE i a CONVIURE

Horse Riding

Summercamp

Colònies en anglès, sense classes
i amb un curs intensiu d’equitació
en català de 3 hores diàries de classe teòrica i pràctica d’hípica amb
instructors d´Hípica Puigsagordi.
Colònies acreditades per Chaplin’s
Language Consultants, centre preparatori d’examens oficials de Cambridge University i centre oficial de Trinity
College i Oxford.

ACTIVITY PROGRAM
· Tirolina
· Via Ferrada
· Circuit aeri d’aventura
· Tir amb arc
· Cars de pedals
· Piscina
· La bomba (proves d’habilitat física a
la piscina)
· Relaxació post-esmorzar

TORNS HORSE RIDING SUMMERCAMP
30 juny / 6 juliol

Casa de colònies MAS BANYERES

489€

EDAT 9 a 17 anys (3er ESO a 2n de Batxillerat)
Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria.

ei93xestels.com
265 27 86

ENGLISH POINTS
· Roll Play per millorar l’expressió
· L’anglès com única via de comunicació
amb els monitors/es
· Monitors especialitzats en estades
lingüístiques
· Diploma final

HORSE RIDING
· Instructors d´Hípica Puigsagordi
· 3 hores diàries de classe d’hípica (teòrica
i pràctica)
· Maneig del cavall
· Exercicis de pilotatge
· Excursions a cavall (passeig i trot)
· Preparació d’un carrusel
· Instructor d´hípica en català

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de misteri: God Save the Queen
· Nit de pistes: Sherlock Holmes Night
· Nit de Rock&Roll
· Nit Talent Show: Factor X
· Goodbye party: Festa final i discoteca

10
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Multiactivity

Summercamp

Colònies 100% en anglès però sense
classes. Ideal per guanyar fluïdesa i
seguretat en la comunicació i expressió en anglès. Colònies acreditades
per Chaplin’s Language Consultants,
centre preparatori d’examens oficials
de Cambridge University i centre oficial de Trinity College i Oxford.

Des de

339€

ACTIVITY PROGRAM
· Circuit d’aventura als arbres
· Torre d’aventura (Rocòdrom+Tirolina)
· Via Ferrada
· Circuit d’aventura sobre els arbres
· Cursa d’orientació
· MiniQuads
· Piscina
· La bomba (proves d’habilitat física a
la piscina)
· Gimcana d’aigua
· Arts&Crafts
· Relaxació post-esmorzar

TORNS MULTIACTIVITY SUMMERCAMP

30 juny / 6 juliol

7 / 13 juliol

14 / 20 juliol

21 / 27 juliol

363€

363€

363€

339€

Casa de colònies MAS BANYERES

EDAT

ENGLISH POINTS
· Roll Play per millorar l’expressió
en anglès
· Diploma final
· Monitors especialitzats en estades
lingüístiques en anglès
· Activitats i funcionament de la colònia
en anglès

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de misteri: God Save the Queen
· Nit de pistes: Sherlock Holmes Night
· Nit de Rock&Roll
· Nit Talent Show: Factor X
· Goodbye party: Festa final i discoteca

6-17 (P5 - 2n Batx.)

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

ei93xestels.com
265 27 86
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English camps

sense classes

Es realitzen 100% en anglès, amb
monitors especialitzats en estades
lingüístiques per garantir la fluïdesa i seguretat en la comunicació
en anglès. Colònies en Anglès sense classes. Colònies acreditades per
Chaplin’s Language Consultants, centre preparatori d’examens oficials de
Cambridge University i centre oficial
de Trinity College i Oxford.

Des de

285€

ENGLISH POINTS
· Roll Play per millorar l’expressió
en anglès
· Monitors especialitzats en estades
lingüístiques
· Diploma

EXCURSIONS
· Excursió al Gorg de l’Avancó o Gorg
d’Aiguafreda (segons edat)
· Excursió al Centre d´Aventura de
Mas Banyeres

TORNS ENGLISH CAMPS SENSE CLASSES

28 juliol / 3 agost

4 / 10 agost

11 / 17 agost

18 / 23 agost *

315€

315€

315€

285€

Casa de colònies LA LLOBETA

EDAT

ACTIVITATS DESTACADES
· Pista americana inflable
· Pista americana fixa
· Tir amb arc mòbil
· Circuit d’aventura sobre els arbres
· Piscina diària a la mateixa casa de colònies
· Una sessió de piscina al poble
· Dinàmiques i jocs de natura (conscienciació
mediambiental)

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de misteri: God Save the Queen
· Nit de pistes: Sherlock Holmes Night
· Nit de Rock&Roll
· Nit Talent Show: Factor X
· Goodbye party: festa final i discoteca

6-17 (P5 - 2n Batx.)

Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria |
* Torn amb sortida divendres. Hora de sortida divendres 18,30 hores			

ei93xestels.com
265 27 86
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COLÒNIES per APRENDRE a SER, a FER, a VIURE i a CONVIURE

English camps

amb classes
ACTIVITATS DESTACADES

Colònies 100% en Anglès amb un combinant 3 hores de classes amb múltiples activitats lúdiques. Amb monitors
especialitzats en estades lingüístiques.
Diferents grups segons el nivell d’anglès
(marc europeu). Colònies acreditades
per Chaplin’s Language Consultants,
centre preparatori d’examens oficials
de Cambridge University i centre oficial de Trinity College i Oxford.

Des de

295€

· Pista americana inflable
· Pista americana fixa
· Tir amb arc mòbil
· Circuit d’aventura sobre els arbres
· Piscina diària a la mateixa casa
· Dia de piscina al poble
· Excursió al Gorg de l’Avancó o Gorg
d’Aiguafreda (segons edat)
· Excursió al Centre d’Aventura de
Mas Banyeres
· Dinàmiques i jocs de natura (conscienciació mediambiental)
· Relaxació post-esmorzar

TORNS ENGLISH CAMPS AMB CLASSES

4 / 10 agost

11 / 17 agost

18 / 23 agost *

325€

325€

295€

Casa de colònies LA LLOBETA

EDAT

6-17 (P5 - 2n Batx.)

ENGLISH POINTS
· 3 hores de classe diàries
· Dinàmiques diàries de Teatre en anglès
per millorar la comprensió i expressió
de l’idioma
· Monitors especialitzats en estades
lingüístiques
· Test de nivell previ Test your English
by Cambridge
· Examen final Cambridge o Chaplin´s
English Placement Test (segons edat)
· Diploma
· Informe personalitzat
· Dossier i materials

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de misteri: God Save the Queen
· Nit de pistes: Sherlock Holmes Night
· Nit de Rock&Roll
· Nit Talent Show: Factor X
· Goodbye party: festa final i discoteca

Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria |
* Torn amb sortida divendres. Hora de sortida divendres 18,30 hores			

COLÒNIES
D’ANGLÈS
ACREDITADES I
AUDITADES PER

ei93xestels.com
265 27 86
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Ireland Summer
Camp

Des de

€
0
5
9
1

COM FUNCIONA

QUÈ INCLOU

A la ciutat costanera de Wexford i a la
ciutat medieval de Waterford a 130 km
de Dublín (Irlanda). Allotjats en famílies exclusives i molt ben seleccionades.
Màxim un català/espanyol per família.
Habitació privada. Torns de 2 i 3 setmanes. Diferents tipus de Summer Camp a
triar per realitzar als matins.

· Règim de Pensió Completa
· Activitats
· Sense classes
· Acompanyament des d‘aeroport
de Barcelona.
· Personal d’assistència al mateix Wexfort
durant tota l’estada

· Esmorzar amb famílies
· Trasllat acompanyat fins al Summer
Camp
· Dinar a casa amb famílies
· Tarda i vespre amb activitats
“quotidianes” amb família
· Sopar
· Dormir

TRIA EL TEU SUMMER CAMP

TORNS IRELAND SUMMER CAMP **

5 / 19 juliol
1600€ + 350€ avió

5 / 26 juliol
2400€ + 350€ avió

1950€

2750€
EDAT

12 / 26 juliol
1600€ + 350€ avió

1950€

12 juliol / 2 agost
2400€ + 350€ avió

· General Camp: multiactivitats en anglès
· Surf Camp*: classes de Surf en anglès
· Soccer Camp: classes de futbol en anglès
· Tennis Camp*: classes de tenis en anglès
· Sewing camp*: classes de costura,
confecció i moda en anglès

2750€

a partir 8 anys

*Suplement de 50€/setmana si s’escull el campus Surf Camp. Suplement a consultar si s’escull els campus Tennis Camp o Sewing Camp. ** Eix Estels ha reservat un nombre
determinat de places en cada vol d’anada i de tornada. En cas que en el moment de fer la reserva les places d’avió s’hagin esgotat us passarem una nova cotització del preu
d’avió ajustada a les tarifes disponibles en el moment de fer la reserva.

ESTADES
INTERNACIONALS
EN ANGLÈS
ORGANITZADES PER

ei93xestels.com
265 27 86

14

COLÒNIES per APRENDRE a SER, a FER, a VIURE i a CONVIURE

Ireland Ready for
First

Per joves que acreditin un bon nivell previ i
desitgin afrontar el repte d’un examen oficial: inclou classes i preparació a l´examen
oficial First de Cambridge. A la ciutat costanera de Wexford a 130 km al sud de Dublín
(Irlanda). Allotjats en famílies exclusives i
molt ben seleccionades. Màxim un català/
espanyol per família. Habitació privada.
Torns de 2 o 3 setmanes.

COM FUNCIONA

QUÈ INCLOU
· Règim de Pensió Completa
· 3 setmanes intensives de classes
preparatòries per l’examen oficial First*
· Activitats
· Diploma oficial al Setembre
· Acompanyament des d‘aeroport
de Barcelona.
· Personal d’assistència al mateix Wexfort
durant tota l’estada

TORNS IRELAND READY FOR FIRST**
EDAT

A partir 16 anys
Només per alumnes nivell B2.

5 / 26 juliol
2700€ + 350€ avió

3050€

12 juliol / 2 agost
2700€ + 350€ avió

3050€

** Eix Estels ha reservat un nombre determinat de places en cada vol d’anada i de tornada. En cas que en el moment de fer la reserva les places d’avió s’hagin esgotat us passarem una nova cotització del preu d’avió ajustada
a les tarifes disponibles en el moment de fer la reserva. *Taxes d’examen no incloses (opció disponible 200€
participant), la inscripció a aquest programa està supeditada a un nivell mínim previ a acreditar via examen
online + Skype, la realització del programa queda supedita a un mínim de 15 participants inscrits. L’Examen de
First es farà a la tornada de l’alumne al punt d’origen en la convocatòria més propera.

· Esmorzar amb famílies
· Trasllat acompanyat fins escola
· Matí de classes preparatòries First
(3 lliçons diàries)
· Dinar packed lunch a l’escola (preparat
per famílies)
· Tarda amb activitats variades amb
monitors
· Tornada a casa 17h.
· Sopar
· Vespre d’activitats “quotidianes”
amb família
· Sopar
· Dormir

EXCURSIONS
· Dissabte: Visita punts d’interès d’Irlanda
· Diumenge: activitats i excursions
organitzades per les famílies

ESTADES
INTERNACIONALS
EN ANGLÈS
ORGANITZADES PER

ei93xestels.com
265 27 86
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Ireland Total

Immersion

Aprenentatge actiu i orientat, especialment, en la millora de les habilitats comunicatives. Amb classes i examen oficial. A
la ciutat costanera de Wexford a 130 km al
sud de Dublín (Irlanda). Allotjats en famílies
exclusives i molt ben seleccionades. Màxim
un català/espanyol per família. Habitació
privada. Torns de 2 o 3 setmanes.

Des de

€
0
5
1
2

COM FUNCIONA

QUÈ INCLOU
· Règim de Pensió Completa
· Classes d’Anglès + Activitats
· Lliurament del diploma oficial
al Setembre
· Acompanyament des d‘aeroport
de Barcelona
· Personal d’assistència al mateix Wexfort
durant tota l’estada

· Esmorzar amb famílies
· Trasllat acompanyat fins escola
· Matí de classes (3 lliçons diàries)
· Dinar packed lunch a l’escola (preparat
per famílies)
· Tarda amb activitats variades amb
monitors
· Tornada a casa 17h.
· Sopar
· Vespre d’activitats “quotidianes”
amb família
· Sopar
· Dormir

TORNS TOTAL IMMERSION**

5 / 19 juliol
1800€ + 350€ avió

5 / 26 juliol
2700€ + 350€ avió

2150€

3050€
EDAT

12 / 26 juliol
1800€ + 350€ avió

2150€

12 juliol / 2 agost
2700€ + 350€ avió

3050€

EXCURSIONS
· Dissabte: Visita punts d’interès d’Irlanda
· Diumenge: activitats i excursions
organitzades per les famílies

a partir 12 anys

** Eix Estels ha reservat un nombre determinat de places en cada vol d’anada i de tornada. En cas que en el moment
de fer la reserva les places d’avió s’hagin esgotat us passarem una nova cotització del preu d’avió ajustada a les
tarifes disponibles en el moment de fer la reserva.

ESTADES
INTERNACIONALS
EN ANGLÈS
ORGANITZADES PER

ei93xestels.com
265 27 86
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Hip-Hop

Brodas Bros

Aprèn i practica hip-hop al costat de
la millor companyia, els Brodas Bros
i alhora interioritza els valors de la
cultura Urbana (pau, respecte, unitat, superació, crítica social, igualtat).
Amb els Brodas Bros, companyia de
ball i cultura urbana nascuda a Barcelona el 2006 i que ha triomfat en tot el
món amb els seus vibrants i enèrgics
espectacles, sent un exemple de professionalitat, compromís i superació.

ACTIVITATS DESTACADES
· PowerSlide (esquí sobre terra sec)
· Tirolina
· Boulder (escalada horitzontal)
· Tir amb arc
· Piscina diària
· Gimcana d’aigua
· El Turró
· Art&Craft
· Biodansa
· Relaxació post-esmorzar

ACTIVITATS HIP-HOP
· 3 hores de classes diàries amb els
Brodas Bros
· Classes de Hip Hop, Popping, Locking i
House-Dance
· Beat Box (Percussió Vocal)
· Taller de Grafiti i Tag
· MasterClass de B-Boying (Breakdance)
· Taller de DJ

NITS TEMÀTIQUES
· Nit Fama i a ballar
· Nit Got Talent
· Jocs de nit
· Nit Batalla de balls
· Nit Sopar de Gala: festa final i discoteca

TORNS HIP-HOP BRODAS BROS
30 juny / 6 juliol

Casa de colònies CAN MIQUELÓ

EDAT 10 a 17 anys (3er Primària a 2n de Batxillerat)

485€

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

ei93xestels.com
265 27 86
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Robòtica i enginy
Desperta el teu interès per la ciència i la
tecnologia. Potencia les teves capacitats
enfront desafiaments i reptes. Treballa i
consolida les competències de treball en
equip, responsabilitat, iniciativa, relació
interpersonal i la disponibilitat per aprendre. Amb els experts LEGO Education
ROBOTIX, partners oficials de LEGO Education, pioners en l’aplicació de l’enginy i
la robòtica com a eines pel desenvolupament de les principals competències del
desenvolupament infantil i juvenil.

ACTIVITATS DESTACADES
· Pista americana inflable
· Tir amb arc mòbil
· Circuit aeri d’aventura sobre els arbres
· Tallers de circ
· Excursió al Gorg de l’Avancó o Gorg
d’Aiguafreda (segons edat)
· Piscina diària
· Gimcana d’aigua
· Taller experimentació musical
· Taller Arts&Crafts
· Taller de teatre
· Relaxació post-esmorzar

ROBÒTICA I ENGINY
· 3 hores diàries d’Enginy i Robòtica
· Disseny, construcció i programació de
robots (Tecnologia LEGO MINDSTORMS
Education EV3)
· Investigar i resoldre reptes científics
· Preparació de la presentació dels
projectes científics

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de misteri: El gran Cluedo
· Jocs de pistes: Els Increïbles
· Nit de cinema
· Nit d’espectacle: Tú sí que vales (concurs)
· Nit Sopar de Gala: festa final i discoteca

TORNS COLÒNIES DE ROBÒTICA I ENGINY
28 juliol / 3 agost

Casa de colònies LA LLOBETA

EDAT 10 a 17 anys (3er Primària a 2n de Batxillerat)

449€

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

ei93xestels.com
265 27 86
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Màgia Mag Ramó
Millora les seves capacitats de concentració,
superació, disciplina i constància. A través
dels trucs de màgia i de les MasterClass del
Mag Ramó de forma natural es potenciaran
aquestes capacitats amb el reforç positiu
de ser capaç de dur a terme grans trucs i
de sentir-te reconegut. Amb el Mag Ramó,
un jove mag però amb una carrera sòlida i
consolidada com a mag i actor, presentador,
malabarista i animador. Col·laborador als espectacles dels mags més famosos i productor i intèrpret dels seus propis espectacles
com “Llámalo màgia”i “Divertimento”.

ACTIVITATS MÀGIA
· 3 hores diàries de màgia amb el Mag
Ramó i el seu equip
· Dominar l’escena i captar l´atenció
· Concentració i domini dels nervis durant
l´actuació
· Assaig de trucs de màgia a prop
d´escenari
· Tècniques per la constància i
perseverança
· Preparació Gran Show Final

TORNS COLÒNIES DE MÀGIA AMB MAG RAMÓ

ACTIVITATS EXTRA
· Pista americana inflable
· Tir amb arc mòbil
· Circuit aeri d’aventura sobre els arbres
· Tallers de circ
· Excursió al Gorg de l’Avancó o Gorg
d’Aiguafreda (segons edat)
· Piscina diària
· Gimcana d’aigua

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de misteri: El gran Cluedo
· Jocs de pistes : Els Increïbles
· Nit de cinema
· Nit d’espectacle: Tú sí que vales (concurs)
· Nit Sopar de Gala: festa final i discoteca

30 juny / 6 juliol

Casa de colònies LA LLOBETA

449€

EDAT 7 a 17 anys (1er Primària a 2n de Batxillerat)
Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

ei93xestels.com
265 27 86
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Experimentació

musical minimúsica

Immersió en la cultura musical potenciant
les capacitats d’expressió, audició activa,
pràctica cultural i d’esperit crític, i alhora
familiarització amb elements audiovisuals i
tecnològics. minimúsica és responsable de
l’àrea familiar de festivals de renom internacionals com el Primavera Sound, Jardins
de Pedralbes o Dcode i organitzadora del
festival “el dia minimúsica” de Mallorca, Valencia, Barcelona i Madrid.

ACTIVITATS DESTACADES
· SoccerBalls
· Rocòdrom
· Tirolina
· BalanzBikes
· Circuit d’aventura sobre els arbres
· Paret ferrada equipada amb tubs i
camins a l’aire
· Piscina diària
· Gimcana d’aigua
· Canó d’escuma
· Splash (proves d’habilitat sobre l’aigua
de la piscina)
· Arts&Crafts
· Teatre
· Relaxació post-esmorzar

TORNS COLÒNIES EXPERIMENTACIÓ MUSICAL

EXPERIMENTACIÓ
· 3 Hores diàries de MasterClass artística
amb reconeguts artistes com Joan Colomo,
Llibert Fortuny o ZA! entre d’altres.
· Percurssió i ball
· Improvisació
· Composició a través de la tecnologia
· Història de la música moderna
· Guitarra elèctrica
· Audio-paiting

NITS TEMÀTIQUES
· Nit de Pirates: Els pirates del Carib
· Nit Hawaiana: Vaiana
· Nit de festa a la piscina
· Nit Marinera
· Nit Sopar de Gala: festa final i discoteca

14 / 20 juliol

Casa de colònies CAN VANDRELL

475€

EDAT 8 a 12 anys (2n Primària a 1er d’ESO)
Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

ei93xestels.com
265 27 86
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Teatre amb

Joan Pera

Millora la teva capacitat d’interpretació, els
dots per parlar en públic i les tècniques per
transmetre emocions i missatges efectivament als altres. Amb Joan Pera, premi Gaudí
d’Honor 2019, actor i doblador amb més de
40 anys d’experiència en cine, televisió i especialment en el món del teatre (“L’avar de Moliere”, “El Fantasma de Canterbille” i el seu gran
èxit teatral “La extraña pareja”, encara record
d’espectadors avui en dia). Acompanyat del seu
fill en Roger Pera, actor i doblador de personatge tan il·lustres com Spiderman o Matt Damon.

ACTIVITATS DESTACADES
· Pista americana inflable
· Tir amb arc mòbil
· Circuit aeri d’aventura sobre els arbres
· Tallers de circ
· Excursió al Gorg de l’Avancó o Gorg
d’Aiguafreda (segons edat)
· Piscina diària
· Gimcana d’aigua
· Taller experimentació musical
· Taller Arts&Crafts
· Relaxació post-esmorzar

ACTIVITATS TEATRE
· 3 hores diàries de MasterClass de teatre
· Tècniques d’interpretació: expressió
verbal i no verbal
· Píndoles formatives de: entonació,
escenificació, llenguatge corporal i
postura corporal.
· Tècniques d’estudi i memorització d´un
text
· No ser un personatge, sinó convertir-se
en ell/ella. Distància emocional.
· Doblatge.

NITS TEMÀTIQUES

TORNS COLÒNIES TEATRE AMB JOAN PERA
30 juny / 6 juliol

Casa de colònies LA LLOBETA

· Nit de misteri : El gran Cluedo
· Jocs de Pistes: Els Increibles
· Nit de cinema
· Nit d’espectacle: Tú sí que vales (concurs)
· Nit Sopar de Gala: festa final i discoteca

481€

EDAT 10 a 17 anys (3r Primària a 2n de Batxillerat)
Aquests preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

ei93xestels.com
265 27 86
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Cases de colònies
MAS BANYERES

CAMBRIDGE EXPRESS
100% ENGLISH
HORSE RIDING
MULTIACTIVITY
SUMMERCAMP

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

COM ARRIBAR

MULTIACTIVITATS
ENGLISH CAMPS AMB CLASSES
ENGLISH CAMPS SENSE CLASSES
ROBÒTICA I ENGINY
MÀGIA MAG RAMO
TEATRE AMB JOAN PERA
DO IT YOURSELF

Aiguafreda, Osona. A 45 Km de Barcelona, a 85 Km de
Girona, a 134 Km de Tarragona i a 180 Km de Lleida.

COM ARRIBAR

CAN VANDRELL

MULTIACTIVITATS AQUÀTIQUES
MULTIACTIVITATS AGOST
EXPERIMENTACIÓ MUSICAL

Hostalric, La Selva. A 62 Km de Barcelona, a 42 Km de
Girona,a 152 Km de Tarragona i 198 Km de Lleida.

CAN MIQUELÓ

St Martí de Centelles, Osona. A 58 Km de Barcelona, a 75
Km de Girona, a 154 Km de Tarragona i a 175 Km de Lleida.

ei93xestels.com
265 27 86

COM ARRIBAR

HIP- HOP BRODAS BROS

COM ARRIBAR
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BIO Km 0 RSC

Alimentació
· 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

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 de menjar 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

Dg

Sopar
Sopa de galets
Salsitxes amb patates fregides
Iogurt i Fruita

Dll

Pa- melmelada- cereals-mantegallet- colacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes i galetes

Amanida de pasta
Pollastre al forn
Fruita del temps o flam

Fruita i
Pa amb Nocilla

Patata i mongeta tendra
Pizza
Gelat

Dm

Pa- melmelada- cereals-mantegallet- colacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes i galetes

Amanida de llenties
calamars a la romana
Furita del temps
(Pic-Nic si hi ha sortida)

Fruita i
Pa amb Formatge

Arròs blanc i ou dur,
mandonguilles
Iogurt natural

Dc

Pa- melmelada- cereals-mantegallet- colacao- sucs- embotits-nocillagaletes i coca del forn

Macarrons Eco Bolognesa
croquetes Bacallà
Macedònia de fruites

Fruita i
Pa amb Xocolata

Plat combinat:
Hamburguesa, formatge, Nuggets
de pollastre, patates fregides
Fruita del temps

Dj

Pa- melmelada- cereals-mantegallet- colacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes i galetes

Fideuà amb verdures
Fricandó
Fruita del temps
(Pic-Nic si hi ha sortida)

Fruita i
Pa amb Pernil dolç

Crema de carbassó
Truita de patates
Iogurt natural

Pa- melmelada- cereals-mantegallet- colacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes i galetes

Paella
Lluç arrebossat
Natilles

Fruita i
Pa amb Nocilla

Sopar Final de Barbacoa
Butifarra, llom, pollastre amb
patates al forn
Pastís

Dv
Ds

Pa- melmelada- cereals-mantegallet- colacao- sucs- embotits-nocillamagdalenes i crosanets

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

QUALITAT NUTRICIONAL L’institut d’educació Nutricional, Alimenta’t, format per dietistes-nutricionistes col·legiats i amb molta experiència, ens assessora en

l’elaboració i confecció dels menú de colònies per tal que els participants adquireixin els nutrients necessaris per poder gaudir de tota l’activitat diària programada i mantenir un estat de salut òptim, a així com adaptar els menús a les diferents al·lèrgies i intoleràncies alimentàries que puguin haver-hi.
C

M

SEGURETAT ALIMENTÀRIA La prestigiosa empresa Inoccuo ens assessora i audita constantment en tot lo referent a la seguretat alimentària, assegurant així el
Y

CM

compliment de la normativa sanitària vigent en tots els processos a les nostres cuines així com la correcta gestió d’al·lèrgies o intoleràncies alimentaries. També ens
proporciona formació continua a tot el personal de cuina per tal de poder donar i garantir un servei de qualitat i amb total seguretat a tots els nostres clients.

MY

CY

CMY

K

PROGRAMA PER EVITAR EL MALBARATAMENT DELS 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.

ei93xestels.com
265 27 86
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Modalitats, torns i preus
MODALITATS

EDAT
CURS

MULTIACTIVITATS

6 -17

MULTIACTIVITATS
AQUÀTIQUES
MULTIACTIVITATS
AGOST

6 -17

30 JUNY
6 JULIOL

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

|369€

-7 / 13

14 / 20 21 / 27 28 JULIOL 4 / 10 11 / 17 18 / 23
JULIOL

JULIOL

|359€

|359€

|315€*

|369€

|369€

|321€*

JULIOL

6 -17

P5 -2n Batx.

100% ENGLISH

6 -17

|449€

HORSE RIDING

9 -17

3er a 2n Batx.

|489€

MULTIACTIVITY

6 -17

|363€

ENGLISH CAMPS
SENSE CLASSES
ENGLISH CAMPS
AMB CLASSES
HIP-HOP
BRODAS BROS

6 -17

ROBÒTICA

10 -17

MÀGIA MAG RAMÓ

7 -17

EXPERIMENTACIÓ
MUSICAL
TEATRE AMB
JOAN PERA

7 -17

P5 -2n Batx.

AGOST

AGOST

|315€

|315€

|295€*

|315€

|315€

|315€

|285€*

|325€

|325€

|295€*

|449€

|445€

|417€

|363€

|363€

|339€

P5 -2n Batx.

6 -17

P5 -2n Batx.

10 -17

3er p. - 2n Batx.

|485€
|449€

3er p. - 2n Batx.
1er p. - 2n Batx.

|449€
|475€

1er p. - 2n Batx.

10 -17

3er p. - 2n Batx.

AGOST

|949€ (2 setmanes)

-17
CAMBRIDGE EXPRESS 12
1ESO-2n Batx.
P5 -2n Batx.

3 AGOST

|481€

A ON? |MAS BANYERES |CAN MIQUELÓ |LA LLOBETA

|CAN VANDRELL

Preus no inclouen 1,65€ en concepte d’assegurança obligatòria. *Torn amb sortida divendres a les 18,30 hores.

ei93xestels.com
265 27 86
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Descomptes
DESCOMPTE
FIDELITAT
Per a nois/es inscrits que ja han participat altres anys de les colònies
d’estiu d’Eix Estels.

irecte
Descompte D

25€

DESCOMPTE
PER TORNS

DESCOMPTE
PER GERMANS

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

2 GERMANS INSCRITS: 50€ de descompte total. (25€ per germà)
3 GERMANS INSCRITS: 105€ de
descompte total. (35€ per germà)

DESCOMPTE
PER GRUPS
GRUPS DE 3 A 5 PLACES: 15€ de
descompte directe per plaça inscrita
GRUPS DE 6 A 8 PLACES: 20€ de
descompte directe per plaça inscrita
GRUPS DE MÉS DE 9 PLACES: 25€
de descompte per plaça inscrita

*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 i grups no són acumulables entre sí.

s
ge
at
ant
Av
PER CONTRACTAR
2 o MÉS TORNS

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 el dia a dia de les colònies!
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.

ei93xestels.com
265 27 86
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Com reservar
ONLINE

www.eixestels.com

PER TELÈFON

93 265 27 86

PERSONALMENT
PER CORREU

Passeig del Taulat 235, Barcelona. De dll. a div. de 8.00h a 19.00h
Rambla Camp de l’aigua, Centelles. De dll. a div. de 8.00h a 13.30h

hola@eixestels.com

ei93xestels.com
265 27 86

RESPOSTA
24 HORES
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Què cal portar
ESSENCIALS DEL DIA A DIA

· 1 muda per cada dia i bossa per la roba bruta
· Calçat esportiu còmode
· Necesser: sabó o gel, raspall de dents, pasta dentífrica,
pinta...
· Tovallola dutxa, xancletes cordades

TAMBÉ PODEM PORTAR:
• Telèfon mòbil: dins una bossa tancada amb el nom i PIN
( Per a participants que ja facin la ESO)
• Diners: màxim 5€ en monedes per setmana, dins d’un sobre tancat
amb el nom

DORMIR

· Pijama, sac de dormir

EXCURSIONS

NOTA IMPORTANT:

· Motxilla o bossa petita, gorra, cantimplora, repel·lent
de mosquits

A l’arribada ens lliurareu:

PISCINA O PLATJA

• Targeta sanitària i la fotocòpia del llibre de les vacunes
• Fitxa d’inscripció que us enviem per e-mail degudament omplerta i
signada

· Crema solar, gorra, tovallola gran, banyador i xancletes
cordades

A MÉS A MÉS

· Roba d’abric pel vespre: anorac, capellina o cangur
· Llanterna i piles de recanvi

ei93xestels.com
265 27 86
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COLÒNIES per APRENDRE a SER, a FER, a VIURE i a CONVIURE

Reunió informativa
REUNIÓ INFORMATIVA DE PARES
Es realitzarà una reunió de pares al mes de Juny a Barcelona per donar a conèixer a tots els pares els detalls de funcionament i organitzatius de les colònies. El nostre equip comercial i educatiu estarà a
la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte o requeriment que
pugueu necessitar.

A partir de l’1 de Juny de 2019 rebreu per correu electrònic informació de la convocatòria de la reunió de pares i el formulari per increure-us online. T’esperem!

ei93xestels.com
265 27 86

EN LÍNIES GENERALS A LA REUNIÓ
S’EXPLICARÀ...
• Eix Estels, els nostres equips de treball i la organització de les colònies
• El funcionament i rutines de les colònies d’estiu
• El programa d’activitats i l’equip de monitors
• Normatives de funcionament intern
• L’ arribada i la recollida a la casa de colònies amb els
pares
• El contacte i les trucades a la família per part dels
nens durant la colònia
• Línia d’atenció de trucades d’urgències
• Què cal fer amb els mòbils i dispositius electrònics,
així com amb els diners
• Repàs de totes les coses que cal portar a la motxilla
• Torn de preguntes
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93 265 27 86

eixestels.com

creixem

No
per ser importants,
sinó per Fer coses que importin

