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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 to-
lerància 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. Moni-
tors altament qualificats i en continua for-
mació a càrrec d’Eix Estels 

Compromís en el compliment de la 
Programació d’activitats. Els departa-
ments Educatiu i Comercial es comprometen 
a què la planificació es faci efectiva segons els 
detalls acordats prèviament a la vostra estada. 

valors
Educar en
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colònies
Posem en valor les 
Educar en valors
Posar l’accent en el valor de tenir valors i 
estar atents per potenciar-los.

Adaptar-nos a les noves necessitats 
Les activitats estan dissenyades per afavorir 
l’aprenentatge des de la vivència personal.

Aposta pel medi ambient
Ens comprometem a minimitzar el nostre im-
pacte mediambiental, a cuidar del planeta i 
ens fem còmplices als nois/es. Per això ens 
adherim al projecte Pesa i Pensa, un projecte 
interactiu, on tots aconseguim reduir el mal-
baratament d’aliments durant les colònies. 
Tanmateix 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 activi-
tats.

Programació d'activitats 
Els departaments Educatiu i Comercial es 
comprometen a què la planificació es faci 
efectiva. 

Alimentació
Oferim un servei de menjar auditat per Ali-
menta’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 tran-
quil·litat.
 
Equip de monitoratge 
Equip de monitoratge propi  professional 
i de confiança, altament qualificats i en con-
tinua formació.

Aposta pel medi ambient, 
Cuidem del planeta i en fem còmplices als 
nois/es, estem compromesos amb Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible. Els 
integrem en les nostres propostes, els tras-
lladem 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’ener-
gies verdes a totes les nostres instal·lacions

• Eliminant l’ús del paper d’alumini a to-
tes les nostres cuines i en la preparació de 
pícnics o berenars 

• Substituint gradualment els envasos de 
plàstic d’un sol us apostant pels produc-
tes a granel.

• Ens unim al repte paper 0, tant a les nos-
tres oficines com en la impressió de ca-
tàlegs 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 ac-
tivitats.

• Ens adherim al projecte Pesa i Pensa, un 
projecte interactiu, on tots aconseguim re-
duir el malbaratament d’aliments durant 
les colònies.

Alimentació
Oferim un servei de menjar auditat per Ali-
menta’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 tran-
quil·litat.

valors
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Treballs de síntesi
Estades Secundària
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COMPROMÍS EN LA PRO-
GRAMACIÓ D’ACTIVITATS

A la vostra intranet privada de 
forma online comptareu amb la 
programació detallada i persona-
litzada, els departaments Educa-
tiu i Comercial es comprometen a 
què la planificació es faci efectiva.

T. DE SÍNTESI
Com són?

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

•  Instal·lacions de qualitat
•  Monitoratge professional 
•  Màxima seguretat
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T. DE SÍNTESI
Astronomia Es proposa un TS organitzat en 3 blocs de treball: 

• Treball previ d’investigació al centre educatiu. 

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

• Treball posterior d’anàlisi al centre.

La temàtica del Cel i la seva 
investigació  centrarà tot el 
desenvolupament del Treball 
de Síntesi.  

A/ L’univers, hipòtesis origen/ desenllaç  
B/ El sistema solar,  formació i curiositats 
C/ El telescopi, unitats de mesura a l’espai

• Dinàmiques de presentació
• Curiositats. Punt de partida
• La nostra estrella: El Sol
• El territori
• El Nostre Sistema Solar
• El Cinturó d’Orió
• El telescopi
• A voltes amb la física

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos 

          CAN MIQUELÓ

        CAN VANDRELL
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T. DE SÍNTESI
La Ciència de la Terra

Es proposa un TS organitzat en 3 blocs de treball: 

• Treball previ d’investigació al centre educatiu. 

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

• Treball posterior d’anàlisi al centre.

La Ciència de la Terra és l’estudi 
per localitzar i desenvolupar re-
cursos energètics i minerals i 
reflexionar sobre l’impacte de 
l’activitat humana en el medi 
ambient. 

A/ Geologia
B/  Biologia 
C/  Metereologia  
D/  Paleontologia

• Dinàmiques de presentació
• La crisi del carbó i la mineria
• Ecosistemes de les basses
• Característiques de les basses
• Mapa topogràfic
• Els dinosaures
• Jaciment Paleontològic
• Proves Esportives per equips +
  tirolines encadenades + tir amb arc

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos 

        EL JOU NATURE

Informació i reserves: 

 93 265 27 86
tarifes 
Consulta Preus

ÍNDEX

https://www.eixestels.com/ca/hotel-familiar-el-jou-nature/cases-de-colonies/154
https://www.eixestels.com/ca/download/38fcabb02b3f8029083e8349b31c8650/TARIFAS-2223.pdf


T. DE SÍNTESI
El Canvi Climàtic

Es proposa un TS organitzat en 3 blocs de treball: 

• Treball previ d’investigació al centre educatiu. 

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

• Treball posterior d’anàlisi al centre.

El treball del Medi ambient , 
i en especial, l’estudi de parà-
metres ambientals, i un tre-
ball exhaustiu de respecte al 
medi i la conservació del nos-
tre món natural.

A/ El canvi climàtic 
B/ Les energies renovables  
C/ La nova cultura de l’aigua  
D/ El tractament dels residus

• Dinàmiques de presentació
• Curiositats. Punt de partida
• Coneixement del Medi i 
   Ciencies Socials
• Coneixements de Geografia
• Reciclem?
• Les energies renovables
• Tirolina + Tir amb Arc + Esports

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos 

        MAS BANYERES

       EL JOU NATURE
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T. DE SÍNTESI
L'Imperi Romà

Es proposa un TS organitzat en 3 blocs de treball: 

• Treball previ d’investigació al centre educatiu. 

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

• Treball posterior d’anàlisi al centre.

El treball de la Roma clàssica, 
i en especial, l’estudi del món 
romà i del seu imperi, les seves 
característiques, el  seu creixe-
ment i el seu declivi i extinció.

A/  Origen i caiguda de l’Imperi 
B/ Els sistemes polítics de l’Imperi i de Roma 
C/ L’obra pública romana i la seva evolució

• Dinàmiques de presentació
• Curiositats. Punt de partida
• Sistemes Polítics
• Conceptes de l’Imperi Romà
• La Catapulta
• L’ Aqüeducte
• Tir amb Arc + 
   Competicions Esportives

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos 

        CAN MIQUELÓ

       MAS GORGOLL
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T. DE SÍNTESI
El Món del Mar

Es proposa un TS organitzat en 3 blocs de treball: 

• Treball previ d’investigació al centre educatiu. 

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

• Treball posterior d’anàlisi al centre.

El treball del Mar Mediterra-
ni, i en especial, l’anàlisi de la 
costa i litoral de Palamós, se-
ran els eixos vertebradors de 
tota l’estada.

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

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos 

       MAS GORGOLL
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T. DE SÍNTESI
Comunicació Online

Es proposa un TS organitzat en 3 blocs de treball: 

• Treball previ d’investigació al centre educatiu. 

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

• Treball posterior d’anàlisi al centre.

L’evolució de la comunicació i la 
comunicació al Segle XXI.  Premsa 
digital/ Webs/ Blogs. La incorpora-
ció de les  Xarxes Socials com a di-
fusors comunicatius: tant de notí-
cies certes com de notícies falses. 
Els efectes de la manipulació i
nformativa, “Fake News” ...

A/ La comunicació tradicional 
B/ Els nous mitjans de comunicació digital 
C/ El poder dels mitjans de comunicació  
D/ Els dilemes i reptes del nous mitjans

• Dinàmiques de presentació
• Les notícies de les colònies
• Les fake news
• El blog i la web
• Ciber assetjament
• Instagram + Twitter + Facebook
• Tir amb arc i competicions 
   esportives

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos 

        MAS BANYERES

        CAN VANDRELL
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aventura al
montseny 

Estades Secundària

Els departaments Educatiu i Comercial es comprometen a què la planificació 
es faci efectiva.

• Circuit aeri d’aventura
• Tirolina
• Paret ferrada
• Balance Bikes
• Dinàmiques de grup i
   coopeació
• Ulleres de realitat virtual
• Tir amb arc

Compromís en la programació d’activitats 

        CAN VANDRELL

Informació i reserves: 
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aventura a
osona

Estades Secundària

Els departaments Educatiu i Comercial es comprometen a què la planificació 
es faci efectiva.

• Bosc del cel
• Tirolina / Rocòdrom
• Bowpress
• Cars a pedals
• Roadbook
• Tir amb arc
-----------------------
• Via Ferrada (Sota demanda)
• Ràppel a plom

Compromís en la programació d’activitats 

        MAS BANYERES

Informació i reserves: 
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aventura a
osona

Estades Secundària

Els departaments Educatiu i Comercial es comprometen a què la planificació 
es faci efectiva.

• Escala Pi
• Tirolina 
• Boulder
• Pista americana inflable
• Roadbook
• Tir amb arc
• Dinàmiques de grup
• Reptes cooperatius

Compromís en la programació d’activitats 

        CAN MIQUELÓ
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aventura al
berguedà

Estades Secundària

Els departaments Educatiu i Comercial es comprometen a què la planificació 
es faci efectiva.

• Soccer Balls i esports col·lectius
• Acyivitats cooperatives i pèndul
• Dinàmiques de grup i cohesió d’equips
• Tirolines encadenades i Bicis voladores

Compromís en la programació d’activitats 

ESO  i  BATXILLERAT : Estades dinàmiques d’equip teambuilding

        EL JOU NATURE

(opcionalment a partir del 15/04 : 
Activitat de kayac+ Paddel Surf substituint una de les 
activitats La Bassa cooperativa, construcció d’un Vaixell 
amb materials reciclats i cursa nàutica)
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aventura 
a la costa 
brava

Estades Secundària

Els departaments Educatiu i Comercial es comprometen a què la planificació 
es faci efectiva.

• Caiac i paddle surf
• Circuit aeri sobre els arbres*
• Snorkel a l’espigó
• Dinàmiques de grup/cohesió
• Excursió i joc al camí de ronda

*Suplement a consultar

Compromís en la programació d’activitats 

        MAS GORGOLL

Informació i reserves: 
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viatge de fi de curs
Estades Secundària
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viatge al cor 
del berguedà

Viatge fi de Curs

Programa del viatge de muntanya

DIA 1/  Per la tarda: Activitats d’aventura a  El Jou Natu-
re. 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 excur-
sió 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. Cir-
cuit 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. 

 

 

        EL JOU NATURE

(*Opcional: Excursió visita al museu de 
paleontologia de Fumanya (Dinosaures).

Un viatge d’entre 4 i 5 dies. Allotjats a El Jou Nature, espai educatiu. Amb un progra-
ma 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. 
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estades amb 
molt de color!

A la Tardor...

· 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

Setembre
Octubre
Novembre

Informació i reserves: 
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SUMEN PER 
POSAR-T’HO FÀCIL

Eix Estels i Calella

  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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