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VOLCANS /
PREHISTÒRIA
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AVENTURA NÀUTICA

ESCOLA DE MAR
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MUNTANYISME
I NATURA

100 %
AVENTURA

Lúdic Esportiu

NEU

SEGUEIX
TRIANT...
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100 % aventura
Aventura a la Vall de Ribes
Masia - Port Aventura
Vall de Núria. Vall de Ribes
Aventura amb passeig amb carro

EL XALIÓ
El Xalió està situat a l’entrada
del Parc Natural de La Zona
Volcànica de la Garrotxa i dins
la finca “Els Crous”.
Situat
entre
els
termes
municipals de Mieres i Sant
Miquel de Campmajor, a cavall
entre la comarca de la Garrotxa
i del Pla de l´Estany.

POBLACIÓ:
Sant Miquel
de Campmajor
(Garrotxa)
SERVEI MÈDIC:
Banyoles:
15 Kms
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DISTÀNCIES:
Barcelona: 130 Kms
Girona: 29 Kms
Tarragona: 219 Kms
Lleida: 274 Kms
SERVEIS:

SITUADA
MOLT A PROP
DE LA ZONA
VOLCÀNICA
DE LA
GARROTXA

ESTADA DE 2 A 3 DIES

ESTADA DE 2 A 3 DIES

Fa temps, el bosc del Xalió va tenir la sort de rebre la visita mès important que
mai havia tingut. Durant uns dies va anar-hi a viure un gran inventor que volia
entretenir a menuts i grans amb boniques històries que parlaven de gegants,
animals, follets i aventurers.

El Xalió, prop del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, és el lloc on un equip d’arqueòlegs internacionals ha fet
un descobriment. Es tracta d’una troballa que pot canviar el curs
del planeta. Si ho voleu, us oferim visitar la Zona Volcànica de la
Garrotxa durant la vostra estada.

· Màquina de contes. Introducció al centre d’interès.
· Personatges de contes. Joc de descoberta.
· Camí d’en Bernat. Itinerari de natura.
· Som hàbils. Circuit de psicomotricitat al parc d’aventura.
· L’element secret. Taller de quadret herbari.
· Un bosc gegant. Jocs gegants.
· La màquina en marxa. Reconstruïm la màquina.
· El conte del Xalió. Activitat guidada fem el nostre conte.

INF

CI

Un món de contes

EL XALIÓ

PREHISTÒRIA

BOSC DE CONTES

· Nits. Jocs de nit i vetllada.
CM
CS
· Del Juràssic a la Prehistòria. Joc de descoberta.
· La revolució del Neolític. Hípica.
· El bosc ara i abans. Joc de pistes al bosc.
· La caça a la prehistòria. Aventura amb tir amb arc.
· Construccions prehistòriques. Activitat col·laborativa de cabanes.
· Jaciment de fòssils. Activitat d’investigació.
· La Sala Juràssic. Activitat d’aprenentatge.
· Pintures rupestres. Activitat lúdica i plàstica.

COLÒNIES COM ABANS

Volcans · Prehistòria

ESTADA DE 2 A 3 DIES
Viviu unes colònies i convivències com les d’abans, amb jocs de cucanya,
música i danses, jocs de pistes i tallers. Els alumnes s’implicaran molt en la
participació de les activitats.
· Jocs de cucanya. Diferents jocs per triar i remenar.
· El joc de pistes. Joc de descoberta.
· Danses i cançons. Aprenem danses i cançons.
· Preparació de la vetllada. Ens disfressem.
· Taller. Taller didàctic.
· Jocs gegants. Diferents jocs gegants.
· Jocs tradicionals. Jugarem als jocs de sempre.

INF

CI

Espectacles, creatives i emocionals
ESCOLA DE VOLCANS

100 % AVENTURA
ESTADA DE 2 A 3 DIES
Podreu gaudir d’una estada 100 % aventura, tant per terra com per
aire. Durant l’estada es realitzen activiats que posaran a prova les
nostres capacitats físiques, concentració i de cooperació amb la
resta de companys.
CM
· Ruta a cavall. Excursió a cavall.
· Tirolina. Circuit aeri.
· Bosc vertical. Circuit enlairat de cordes entre els arbres.
· Tir amb arc. Tècnica del Tir amb arc.
· Orientació. Gimcana d’orientació.
· Jocs cooperatius. Jocs en equip.
· Taller. Taller plàstic.
· Nits. Jocs de nit i vetllada musical.

CS

100% Aventura

ESTADA DE 2 A 3 DIES
El Xalió es troba en un lloc privilegiat per visitar el Parc Natural de la Zona
volcànica de la Garrotxa. Visitarem la Fageda d’en Jordà, la fàbrica de
iogurts de la Fageda, on aprendrem els valors socials d’aquesta organització,
i ens divertirem a dalt del cavall i fent diana.
· Visita a la Fageda d’en Jordà.
· Visita al volcà Croscat.
· Iogurts la Fageda. Visitarem i aprendem valors.
· Hípica. Excursió al bosc a cavall.
· Tir amb arc.
· Orientació. Gimcana d’orientació.
· Jocs cooperatius. Jocs en equip.

CM

CS

Volcans · Prehistòria
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ROQUES BLANQUES
Alberg de muntanya ubicat a
975 metres d’altitud, proper
a Ribes de Freser (Ripollès) i
envoltat per un paratge natural
d’alta muntanya. Popera a la
Vall de Núria, La Molina, el
Puigmal, etc.

POBLACIÓ:
Ribes de Freser
(Ripollès)

SERVEI MÈDIC:
Ribes de Freser:
2 Kms
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DISTÀNCIES:
Barcelona: 120 Km
Girona: 97 Km
Tarragona: 209 Km
Lleida: 206 Km
SERVEIS:
SM

INCLOU
VISITA A LA
VALL DE NÚRIA

ESTADA DE 2 A 3 DIES
Programa d’activitats que apropa la natura i la diversió. Supervivència, geocerca, trekking a alta muntanya, excursió a Vall de
Núria... Un munt d’activitats que ens faran conviure experiències i passar-nos d’alló més bé!
· Excursió a la Vall de Núria. Amb cremallera cap a la Vall.
· Geocerca “Els búnquers”. Orientació amb brúixola.
· Supervivència. Construcció de cabanes.
· Tir amb arc (CM i CS). Farem diana !
· Olimpíades rurals (INF i CI) En tema d’esports, no tot és futbol.
· El riu amb botes. Remuntarem el riu Rigard.
· Nits. Jocs de nit i vetllada musical.
INF

CI

CM

CS

Muntanya · Natura
AVENTURA

ESTADES A LA NEU

ESTADA DE 3 A 5 DIES

ESTADA DE 3 A 5 DIES

Des del primer moment a l’últim cremarem tota
l’adrenalina que portem al cos. Realitzarem activitats
tant emocionants com la via ferrata, tirolina, tir amb
arc, trekking a mitja i alta muntanya, geocerca,
supervivència... Hi ha dos tipus de programes:
Programa “ Aventura a la Vall de Ribes” que és el
paquet d’aventura bàsic + espeleologia a les coves
de Rialb i el programa “Aventura + Vall de Núria”, on
el primer dia es visita la Vall de Núria i la resta de dies
es fa el paquet d’aventura.

Us oferim estades 100% a la neu, amb
diferents paquets d’esquí i snow. Les
estades inclouen forfets i activitats, ja
siguin d’esquí i d’snow a les principals
estacions d’esquí i properes a la casa.
Vall de Núria, La Molina, La Masella o
Alp 2500. Durant l’estada us oferim el
transport fins a peu de pistes i el lloguer
de material i classes d’esquí.

· Geocerca “Els búnquers”. Orientació amb brúixola.
· Via ferrata. Itinerari vertical i horitzontal.
· Tirolina. Velocitat, ritme i adrenalina !!!
· Supervivència. Construcció de cabanes.
· Tir amb arc. Farem diana.
· Nits. Jocs de nit i vetllada musical.
· Espeleologia. (Programa Aventura a la Vall de Ribes)
· Excursió a la Vall de Núria. (Programa Aventura +
Vall de Núria)
CM

ROQUES BLANQUES

VALL DE RIBES. VALL DE NÚRIA

· Classes d’esquí i d’snow
· Construcció d’iglús
· Excursió amb Raquetes de neu
· Tir amb arc. Farem diana.
· Trekking. Excursió d’alta muntanya.
CI

CM

CS

CS

100% Aventura

Neu
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CAN VILALTA
Antiga masia catalana del
segle XII envoltada per camps
de pastura, conreu i bosc.
Situada al Moianès, disposa
d’unes instal·lacions i serveis
de qualitat, adaptada a les
necessitats dels infants i amb un
tracte familiar i agradable.

POBLACIÓ:
Moià
(Moianès)

SERVEI MÈDIC:
Moià: 4 Kms
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DISTÀNCIES:
Barcelona: 55 Kms
Girona: 101 Kms
Tarragona: 140 Kms
Lleida: 145 Kms
SERVEIS:

NOU PARC
D’AVENTURA
ESPECIAL
PRIMÀRIA

ESTADA DE 2 A 3 DIES
Can Vilalta és la principal escola de bruixots de tot el territori. Al capdavant hi tenim el bruixot Tabalot, el més vell i savi de tots
els mags i gran amic dels més menuts. Gaudiu d’una estada plena d’aventures: Parc d’aventura, mini-bikes, trepaxarxa, màgia
i il·lusionisme, etc.
· Màgia i il·lusionisme. Pràctica de màgia i il·lusionisme.
· Trepa-Xarxa. Fes el trepa, trepa per la xarxa.
· Parc d’aventura. Jocs d’agilitat.
· Una història de bruixots. Conte viscut.
· La vareta. Taller. Els millors bruixots tenen la seva vareta.
· L’escola de Bruixots. Gimcana de descoberta.
· Nits. Jocs de nit i vetllada musical.
INF

CAU DE BANOLERS

CI

Un món de contes
ESCOLA DE CEL

ESTADA DE 3 A 5 DIES

ESTADA DE 3 A 5 DIES

La nostra història es situa a principis del segle XVIII. Al
comtat de Montví, situat a la comarca del Moianès,
hi regenta el Marquès Segismund d’Escanyapobres,
noble que explota als pagesos i camperols de la zona
amb impostos elevats i els seus soldats es dediquen a
robar la collita al treballadors de la terra.

Els més presitgiosos científics s’han reunit
a Can Vilalta per estudiar els principals
secrets de l’univers. Un error fatal ha fet
que en comptes d’arribar un grup de
científics, hagi arribat un autocar ple
d’escolars. Convidarem als participants a
formar part de l’equip de científics.

· El manifest d’en Serrallona. Joc de descoberta
· El cau de l’Esparver. Taller. Antifaç (INF i CI) i
rellotge de sol portàtil (CM i CS)
· L’entrenament de la colla. Parc d’aventura
· Trepa-xarxa. Fes el trepa, trepa per la xarxa.
· Ruta animal. Orientació.
· Els jocs d’en Perot. Jocs de cucanya i cooperatius.
· Nits. Jocs de nit i vetllada musical.
INF

CI

CM

CAN VILALTA

ESCOLA DE BRUIXOTS

CS

Un món de contes

· Equip de científics. Joc de descoberta.
· Taller astronòmic. Un bon record, el
planisferi.
· El racó de l’univers. Visitarem el
planetari.
· Sistema solar. Realitzarem un viatge per
diferents planetes gegants.
· Entrenament científic. Activitat lúdicamotriu al parc d’aventura.
· Descoberta animal. Excursió al bosc.
· Cloenda i graduació. Posarem a prova
la orientació.
· Nits. Jocs de nit i vetllada musical.
CM

CS

Escola del cel
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VIATGE A L’ESPAI

CAN RIBAS
Can Ribas de Montbui treballa
des del 1982 per oferir el millor
servei en colònies i activitats per
a nens i nenes. La nostra casa,
que comprèn 23 hectàrees
de boscos, camps de conreu,
instal·lacions
esportives
i
d’aventura, manté l’esperit
familiar i alhora professional en
el monitoratge, les activitats i el
servei de cuina, que és més que
un complement.

POBLACIÓ:
Bigues i Riells
(Vallès Oriental)

ESTADA DE 2 O 3 DIES
El professor Malalluna ens descobrirà els secrets de l’espai. Els
alumnes coneixeran el sistema solar d’una manera lúdica. Aquest
centre d’interès té un component didàctic i d’aprenentatge, amb
un format lúdic per tal que els alumnes gaudeixin i aprenguin, tot
realitzant diferents activitats. L’estada inclou visita al planetari de
Can Ribas.
· Planetari. Visitarem el planetari de Can Ribas.
· Diari de l’astronauta. Visita al laberint.
· Els planetes. Jocs de proves.
· Planisferi. Taller i gimcana.
· Cometa. Taller de construcció d’un cometa.
· Espai lúdic. Jocs de taula gegants.
· Nits. Jocs de nit i vetllada musical.

DISTÀNCIES:
Barcelona: 37 Kms
Girona: 82 Kms
Tarragona: 125 Kms
Lleida: 163 Kms

EL DRAC MIQUEL
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Amb la història del Drac Miquel, gaudirem d’unes colònies plenes d’emoció, aventures
i divertits personatges. Caldrà que ajudem al Drac a reprendre la seva vida, no gaire
normal per a un drac d’avui en dia. Amb aquest centre d’interès treballarem la fantasia,
desenvoluparem la imaginació i fomentarem els valors de l’amistat i companyerisme.
LLAR
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INF

CI

· L’hora del bany. El Drac presumit ha perdut el necesser.
· Gimcana de pistes. Record del Drac Miquel.
· Taller d’imans. Viatge al Gran Roc dels Dracs.
· País de contes. Contes tradicionals enmig del gosc.
· Conte Perdut. Visitarem el laberint.
· Jocs del Drac Miquel. Jugarem!
· Nits. Jocs de nit i vetllada musical.

Un món de contes

INF

CI

CM

Escola del cel

EXPLORADORS DEL TEMPS

MAS SILVESTRE

ESTADA DE 2 A 3 DIES
Programa que pretèn desenvolupar la imaginació i la creativitat, tot utilitzant la immersió d’un viatge en el
passat. Els participants viatjaran en el temps tot passant de la prehistòria, l’edat medieval i l’època romana.
· La Prehistòria. Rebem la visita de l’home de les cavernes.
· Edat medieval. Excursió. Temps de cavallers i princeses.
· El racó de l’univers. Visitarem el planetari.
· Glàdiadors i filòsofs. Entrenament dels gladiadors i coneixement de la natura.
· Fi del viatge. Celebrem una gran festa.
· Jocs de nit. Activitats de nit.
INF

CI

CM

Envoltada per un paisatge
típicament Mediterrani de pins
i vinyes, i dins del Parc Natural
del Montnegre i el Corredor, es
troba Mas Silvestre. L’edifici és
molt còmode, amb quatre grans
zones: de dia, de nit, esportiva
i exteriors.

Un món de contes

ACTIVA LES EMOCIONS
ESTADA DE 2 A 3 DIES
Aprendre noves formes de conèixer-nos per dins tot identificant les emocions i gestionant-les de manera
positiva. Obtindrem eines i recursos per ser més feliços en el nostre dia a dia.

POBLACIÓ:

· Jocs de coneixença. Activitats per conèixer el grup i l’espai.
· Circuit sensorial. Despertarem els sentits.
· Art i moviment. Consciència corporal a ritme de música.
· Festa de la felicitat. Danses, colors, alegria i música.
· Jocs malabars i equilibris. Xanques, plats xinesos, hula-hoops...
· Jocs cooperatius. Treballem de manera cooperativa.
· Treball emocional. Cada dia farem treball emocional.
CI

CM

CS

Canyamars
(Maresme)

Espectacles, creatives i emocionals
ESTADA DE 2 A 3 DIES

ESTADA DE 2 A 3 DIES
Esforçar-se i habituar-se a utilitzar una llengua diferent a l’habitual per fomentar les estratègies comunicatives.
Podeu demanar el programa en anglès tambè amb les temàtiques de Stage Arts (arts escèniques), Natural
Science (Ciències naturals) o Reporter’s Research.
· Tresaure Hunt. Descobrim l’alberg i l’entorn.
· Detectives in the Camp. Joc de descoberta.
· Great Games. Esports adaptats.
· Snakes & Ladder. Proves actives, lingüistiques i físiques.
· Nitght Game. Joc de nit.
· Farewell party. Ball de nit.
CS

Barcelona: 47 km
Girona: 75 km
Tarragona: 142 km
Lleida: 193 km

RENOVABLES

ENGLISH CAMP, LET’S GO!

CM

DISTÀNCIES:

English

El programa “Renovables” pretèn ser un punt de reflexió sobre els hàbits de
consum energètic i conèixer les fonts d’energia renovables amb l’objectiu de
cuidar el medi ambient i aprendre més sobre les energies altrenatives.
· Xerrada debat. Energies renovables i estalvi energètic.
· Eficiència energètica. Com podem reduir el consum d’energia.
· Cuina solar. Cuinarem i menjarem aliments fets amb energia solar.
· Energia solar tèrmica. Muntem equips solars.
· Auditoria energètica. Farem estudi de consum de l’alberg.
· Energia solar fotovoltaica. Muntatge de maquetes.
· Nits. Jocs de nit i vetllada.
CS

Tecnològic
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LA GRANJA
La Granja és una granja escola
situada al peu del Parc Natural
del Montseny. Envoltada de
natura, animals de granja
i cavalls, més de 250.000
m2 dedicats a l’educació i a
l’ensenyament.

POBLACIÓ:
Santa Maria de
Palautordera
(Vallès Oriental)

DISTÀNCIES:
Barcelona: 42 Kms
Girona: 56 Kms
Tarragona: 138 Kms
Lleida: 182 Kms

ESTADA DE 3 DIES

ESTADA DE 3 DIES

Mitjançant la immersió i de manera divertida i
dinàmica, coneixarem una mica més el nostre món
gràcies a un gran viatge per els cinc continents.

Els indis nadius tenen forts vincles d’unitat entre ells,
eren homes i dones lliures i democràtics. Vivien en
harmonia amb la natura i la propietat de la terra
era col·lectiva. Viurem com una autèntica tirbu!

· Viatge a la Xina. Pont xinès i aprendrem
paraules en xinès.
· Viatge a Nepal. Rocòdrom i cultura nepalí.
· Viatge a Egipte. Excavarem un jaciment
arqueològic.
· Viatge a Itàlia. Prepararem pizza per berenar.
· Viatge a Tanzània. Construcció de cabanes
al bosc.
· Viatge a Austràlia. Cursa de sacs i coneguem
el país.
· Viatge al Brasil. Juguem a vòlei platja.
· Viatge a EUA. Muntem a cavall.
CM

PETITS GRANGERS
ESTADA DE 2 O 3 DIES
L’objectiu és acostar als infants a l’entorn
d’una granja per a què puguin observar i
aprendre com viuen els animals.
LLAR

INF

Vida a pagès
14

LA TRIBU

AROUND THE WORLD

CI

· La Ploma màgica. Proves d’habilitat.
· Som una tribu. Decorem els tipis i fem el nostre poblat.
· Bany de bosc dels Sioux. Treballarem els cinc
sentits.
· Atrapem els nostres somins. Tallerd’atrapasomnis.
· Bosc màgic. Cuidem-nos amb empatia i generositat.
· Passeig a cavall. Pujarem a cavall.
· Passeig en carro. Farem una volta amb el carro.
· Entrenament indi. Psicomotricitat.
· Animals de granja. Visitarem els animals de
la granja.
INF

CS

English
· Ajudem a la pagesa Pepa. Cuidarem i respectarem els animals.
· Els animals de la Granja. Recorregut per la granja.
· Les Galetes de la Pepa. Farem galetes per berenar.
· L’hort de l’Espantaocells. Treballem la terra i farem una amanida.
· Passeig amb carro. Passeig amb carro i cavall.
· Passeig a cavall. Pujarem a cavall dins la pista d’equitació.
· Descoberta del bosc. Aprenem i treballem la capacitat d’escolta.
· Circuit d’aventura. Jocs de psicomotricitat envoltats de natura.
· La Pagesa Pepa ens fa un regal. Treball de compromís i responsabilitat.

CI

Un món de contes

CALENDARI DEL PAGÈS

CAN MAS

ESTADA DE 2 O 3 DIES
A Can Mas hi viuen pagesos i, com tots els pagesos,
no només viuen del camp sinó també de les bestioles
de la granja, l’horta i de l’aprofitament del bosc. Per
saber què han de fer a cada època de l’any, utilitzen
el calendari del pagès.

Can Mas és una casa situada
al Massís del Garraf, al costat
mateix de Torrelles de Llobregat.
Masia del segle XV envoltada
de vegetació de tota mena i un
ambient rural ideal per activitats
de lleure, natura i aire lliure.

· Calendari del pagès. Elaborarem el nostre calendari.
· Coques de vidre. Elaborarem aquest berenar tant
deliciós.
· Bossetes d’olor. Cercarem plantes aromàtiques i
farem les bossetes.
· Jocs tradicionals. Jocs tradicionals de la vida a pagès.
· Granja. Funcionament i tasques a una granja.
· Horta. Ajudarem a cuidar l’horta.
· Arbres fruiters. Collirem la fruita de l’arbre.
· Colònia. Elaborarem colònia de romaní.
INF

POBLACIÓ:

CI

Torrelles de
Llobregat
(Baix Llobregat)

Vida a pagès

DISTÀNCIES:
Barcelona: 15 Kms
Girona: 110 Kms
Tarragona: 86 Kms
Lleida: 144 Kms

EL FOLLET PAPET
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Can Mas és habitada per el pagès Francesc, al poble
tothom el coneix per el seu mal humor. El que no sap
la gent del poble és que té un veí divertit i eixerit, el
Follet Papet.
INF

CI

· Bosc. Excursió al bosc.
· Jocs tradicionals. Jocs i tradicions catalanes.
· Mermelada. Elaborarem mermelada.
· Bossetes d’olor. Cercarem plantes aromàtiques i en farem
bossetes.
· Granja. Visitarem la granja.
· Horta. Farem de pagesos.

Un món de contes
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CAN RIGOL
La Granja-Escola de Can Rigol
és un món de sensacions,
emocions i aprenentatges.
Els nens aprenen, gaudint, a
entendre els animals i respectarlos, a vèncer les pròpies pors
i entendre les pors dels altres.
En definitiva, aprenen a
créixer i a viure! Inaugurada
al 1994 des de llavors el nost
re bagatge ha estat important,
degut a la quantitat i diversitat
de grups que ens han visitat,
fent-nos madurar i créixer en
experiència.

POBLACIÓ:
Begues
(Baix Llobregat)

EL MÓN RURAL
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Endinsa’t al món rural donant de menjar als animals,
cardant llana, treballant l’hort i fent tallers de cuina.
· Granja. Viurem la granja des de la pell del granger.
· L’Hort. Netejar, cavar, plantar, regar, compostar...
· La Llana. Elaborarem llana i farem un taller amb la
llana.
· Natura. Itinerari de natura.
· Cuina. Elaborarem a la cuina, pa, pizza, coca,
rosquilles o galetes de llimona.

DISTÀNCIES:
Barcelona: 26 Kms
Girona: 124 Kms
Tarragona: 64 Kms
Lleida: 138 Kms

LLAR

ESTADA DE 2 O 3 DIES
Un món ecològic és un món millor. Amb aquesta estada aprendrem
a reciclar paper. Al mateix temps, amb la granja, hort i itineraris
de natura coneixarem i observarem un petit indret d’aquest món.
CI

Vida a pagès
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CI

Vida a pagès

UN MÓN ECOLÒGIC

INF

INF

· Granja. Viurem la granja des de la pell del
granger.
· L’Hort. Netejar, cavar, plantar, regar,
compostar...
· Natura. Itinerari de natura.
· Paper reciclat. Realitzarem el procés de
producció artesanal de paper.

LA FARGA

NATURA, GRANJA I HORT
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Diferents activitats a escollir, ja siguin d’horta, granja o natura, entre
d’elles, l’activitat estrella d’acompanyar les oques a banyar-se a la riera.

La Farga està situada al peu del
parc natural del Montseny, en un
entorn ben conservat de boscos
d’alzines i a la vora d’una riera
d’aigües netes. Aquesta casa
s’ofereix amb exclusivitat per
grup, no es comparteix.

· Natura. Passejada per el bosc.
· Granja. Saludar les ovelles i acompanyar les oques a banyar-se al riu.
· Pastisseria. Fer pa de pessic amb ous de la granja. Jocs tradicionals.
· Jocs d’abans i d’ara. Natura amb escaiola. Motlles d’escaiola.
· Argila i relaxació. Mascarilla d’argila.
INF

CI

Vida a pagès

POBLACIÓ:

Fogars de
Barcelona: 50 Kms
Montclús
Girona: 50Kms
(Vallès Oriental) Tarragona: 138 Kms
Lleida: 186 Kms

CAL DIABLE
Cal Diable, situada al terme
municipal de Pontons, a 20 km
de Vilafranca del Penedès, és
ideal per dur-hi a terme qualsevol
classe d’educació en el lleure,
descasar i gaudir de la natura.

POBLACIÓ:
Pontons
(Alt Penedès)

DISTÀNCIES:
Barcelona: 68 Kms
Girona: 155 Kms
Tarragona: 53 Kms
Lleida: 104 Kms

DISTÀNCIES:

LA VIDA A PAGÈS
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Conjunt d’activitats de caire pedagògic que pretèn ser una finestra oberta a
La pràctica i a la observació directa i en viu de l’activitat que es vol treballar.
· Granja. Visita a la granja i vida de granger.
· Horta. Plantar, llaurar, regar, collir, transplantar...
· Jardineria. Aprendre a tenir cura del jardí. Plantar una alfàbrega.
· Taller de llana. Conèixer el procès artesà de la llana i teixir un tros de tela.
· Itinerari de natura. Seguir rastres, conèixer plantes, observar animals...
· Construcció de titelles. Treball de reciclatge.
INF

CI

CS

CM

Vida a pagès
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CASTELL FLUVIÀ

GRANJA ESCOLA
ESTADA DE 2 O 3 DIES
El centre del Castell de Fluvià, amb el programa
“Granja Escola”, es realitzen diferents activitats que
fomenten la interacció amb el medi natural i potencien
la convivència del grup.

Dins
del
parc
natural
del Montseny, casa forta
documentada des de 1.154
i registrada com a patrimoni
de bé artístic nacional (BCIN).
Església romànica del segle XI a
l´interior de la casa.

· La Granja. Visita la Granja.
· El món del cavall. Visitar l’estable i passeig amb
carro.
· L’hort. Treballar la terra i conte de l’espantaocells.
· Bosc Mediterrani. Pastisseria i Elaboració artesana.
INF

POBLACIÓ:
Santa Maria
de Palautordera
(Vallès Oriental)

CI

DISTÀNCIES:
Barcelona: 52 Kms
Girona: 140 Kms
Tarragona: 56 Kms
Lleida: 188 Kms

AVENTURA AMB PASSEIG AMB CARRO
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Programa fet a mida per gaudir d’activitats d’aventura
adaptats als cicles d’infantil i cicle inicial. Inclou
activitats d’aventura i passeig amb carro.
INF

CI

CM

· Ponts. Circuit de ponts enlairats.
· Xarxa. Equilibri per un medi inestable.
· Mini-Bike. Educació vial a un circuit tancat.
· Bidó. Llançament per una mini-tirolina.
· El món del cavall. Visita a l’estable i passeig amb carro
per els entorns del centre.

Muntanya · Natura
18

CM

CS

Vida a pagès

ESCOLA D’ESPECTACLES

·

EL PINAR

ESTADA DE 3 DIES
En aquestes colònies gaudirem de la màgia i l’alegria
del circ, però tots els artistes estan malalts. Ens podran
ajudar aquests nois i noies?

El Pinar, antiga masia pairal del
segle XVIII, i situada a Canyelles,
emmarcada dins del Parc
Natural d’Olèrdola.
La casa disposa d’observatori
astronòmic propi així com
també d’un planetari inflable.

· El Show ha de continuar. Espectacle d’animació.
· L’Espectacle és un joc. Taller de màgia i circ.
· Escola d’artistes. Espectacle d’animació.
· Trivial del Pinar. Jocs.
· La gran funció. Show d’animació.
CM

CS

Espectacles, creatives i emocionals

POBLACIÓ:
Canyelles
(Garraf)

DISTÀNCIES:
Barcelona: 50 Kms
Girona: 151 Kms
Tarragona: 52 Kms
Lleida: 126 Kms

ESCOLA DE CEL
ESTADA DE 2 O 3 DIES
El Sol, la Lluna i la Terra, els forats negres, les estrelles...L’escola
d’astronomia us aproparà els misteris de l’univers de la mà d’un
científic molt especial. CM a ESO, es pot triar el programa
Astronomia i aventura, que inclou activitats d’aventura i
orientació...
INF

CM

CI

CS

· Dr. Star Top Secret. Espectacle d’animació.
· Escola d’astrònoms I i II. Activitats d’astronomia.
Observació nocturna. La lluna, observació nocturna.
· Les constel·lacions. Taller d’astronomia.
· Hem perdut el nord!. Activitat d’astronomia.

Escola del cel
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D’UN PLANETA SPAM A UN PLANETA DESITJAT

MAS BADÓ

ESTADA DE 3 DIES
Estada on els alumnes tindran el privilegi de construir
un món més sostenible. Disposem dels 3.0, tres
personatges virtuals que representen l’economia, el
medi ambient i els valors. Aquest program es treballa
amb tablets com a eina de suport.

Mas Badó, situat a Sant Quirze
Safaja, a 45 km de Barcelona
i aprop de la natura. Disposa
de camp de futbol de gespa
natural, l’entorn és ideal per
practicar esports a la natura.

POBLACIÓ:
Sant Quirze
Safaja
(Vallès Oriental)

· Transport sostenible. Recorregut en BTT.
· L’Estratègia de les 3 R. Taller de reciclatge.
· L’hort ecològic. Treballem l’hort.
· Viatges als enigmes del passat. Joc de pistes.
· La Ciutat universal. Gimcana amb tablets.
· Debat. Debat amb conclusions.
CM

DISTÀNCIES:

Tecnològic

Barcelona: 45 Kms
Girona: 100 Kms
Tarragona: 140 Kms
Lleida: 160 Kms

READY, STEADY...GO!!
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Programa d’immersió lingüística en anglès composat en,
activitats de vida quotidiana i activitats esportives i lúdiques.
INF

English
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CS

CI

CM

CS

· Daily life book. Diari del dia a dia.
· Connecting clues. Activitat de vida quotidiana.
· Soft Rugby. Rugby ben especial.
· Archery. Tir amb arc.
· Quads. Volta amb quad.
· Enjoying Games. Jocs a l’aire lliure.
· Quick adventures. Aventures en anglès.
· Air Shuttle. Circuit de ponts.

EL TRESOR D’EN CAP DE TRONS
ESTADA DE 2 O 3 DIES
El pirata de Can Brugarola ens ha demanat un cop
de mà, aconseguir el mapa que ens conduirà cap al
tresor d’en Cap de Trons.

CAN BRUGAROLA
La casa de colònies Can
Brugarola es troba ubicada dins
el terme municipal de Canet de
Mar i a tan sols 150 metres de
la platja. Canet és un poble
amb un clima suau, obert als
visitants i amb un tresor artístic
immillorable: el Modernisme.
Tot plegat amb el benefici d’una
situació geogràfica privilegiada
que ens permet gaudir, tant del
mar, com de la muntanya.

· El Port d’Arenys. Arts de pesca i volta en barca de
pescadors.
· La Llotja. Joc de banderes.
· Toca-Toca. Observació i tacte de diferents especies
marines.
· Jocs a la platja. Descoberta de la platja de Canet.
· Aquaris. Visitarem els aquaris de Can Brugarola.
· Conserva de seitó. Taller de conserva i salaó.
· Vetllada pirata. Vetllada marinera.
· Galerades Pirates. Joc d’interpretació.
INF

CI

Escola de mar

POBLACIÓ:
Canet de Mar
(Maresme)

DISTÀNCIES:
Barcelona: 43 Kms
Girona: 57 Kms
Tarragona: 138 Kms
Lleida: 196 Kms

LLOPS DE MAR
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Voleu pujar al vaixell escola de Can Brugarola? Al
vaixell aprendreu tot el necessari per a ser uns autèntics
llops de mar.
CM

CS

· El Port d’Arenys. Arts de pesca i volta en barca de pescadors.
· La Llotja. Joc de banderes.
· Jocs a la platja. Descoberta de la platja de Canet.
· Aquaris. Visitarem els aquaris de Can Brugarola.
· Conserva de seitó. Taller de conserva i salaó.
· Vetllada pirata. Vetllada marinera.
· La vida a prop de mar. Joc d’interpretació.

Escola de mar
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LA MARINADA
La Marinada està situada
molt a prop de Cambrils i a
500 metres de la platja, fet
que la converteix en un lloc
inmillorable per accedir al medi
marí. Als exteriors hi trobem
un bosc de pins típicament
mediterrani.

POBLACIÓ:
Cambrils
(Baix Camp)

ESCOLA DE MAR
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Diferents activitats que es realitzen al port, platja o a la casa. Descobriran
el mar mitjançant l’observació directa, l’experimentació i els jocs. Entre
crancs i granotes. Descoberta del litoral sorrenc i rocós.
· Viatge en vaixell. Recorregut en vaixell i passejada pel port de ambrils.
· Castells i figures de sorra. Construcció d’una figura o castell de sorra.
· Escola de pirates. Gimcana per aprendre a ser pirates.
· Visita a les peixateries. Al carrer de les peixateries a veure els vivers.
· Ja som a port! (CI) descobrirem la pesca d’arrossegament.
INF

CI

Escola de mar

DISTÀNCIES:
Barcelona: 110 Kms
Girona: 205 Kms
Tarragona: 19 Kms
Lleida: 99 Kms

ESCOLA DE MAR
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Diferents activitats al port, platja i a la casa,
que alhora es poden complementar amb
esports nàutics com Catamarà, Esquí-Bus i
Caiac.
CM

CS

· A trenc d’ona. Descoberta del litoral sorrenc i rocós.
· A l’abordatge. Circuit de ponts i tirolines.
· Figures de sorra. Descoberta de la sorra i construcció d’una figura.
· Jocs de platja. Jocs de lleure a la platja.
· Viatge en vaixell. Recorregut en vaixell i passejada pel port de Cambrils.
· Un tomb per Cambrils. Gimcana per descobrir Cambrils mariner.
· De pagès a pescador. Port de Cambrils i visita a la Torre del port.
· T’has perdut? Gimcana d’orientació.

Escola de mar
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ESCOLA DE MAR I ESPORTIU ARCA

ESCOLA DE MAR ALTINA

ESTADA DE 3 DIES

ESTADA DE 3 DIES

Combina l’escola de mar amb un programa
esportiu, a parts iguals. 4 activitats d’escola de
mar i 4 activitats esportives.

Amb l’objectiu de donar una visió àmplia del
mar i afavorir la relació que hi ha amb l’home,
s’ofereixen un seguit d’activitats diferenciades
segons les edats. Grups acompanyats per biòlegs.

· El port de Cala Canyelles. Excursió amb
barca.
· Dissecció/Toca-toca. Manipulació del peix.
· La platja. Estudi de la sorra i origen de la
platja.
· Esquí Nautic. Esquí al mar.
· Esquí-bus. “Xurro o Banana”.
· Piragua. Entrarem al mar amb aquesta
divertida embarcació.
· Rocòdrom. Enfilats amb un arnès.
CM

· El port de Cala Canyelles. Excursió amb
barca.
· Dissecció/Toca-toca. Manipulació del peix.
· La platja. Estudi de la sorra i origen de la
platja.
· Rocòdrom. Enfilats amb un arnès.
· Descobrim el mar. Estudi del plàncton des
d’una barca.
· Litoral rocòs: Algues i animals. Estudi de la
flora i flauna marina.
· La llotja de Blanes. Subhasta del peix.

CS

CANYELLES
El centre esportiu Canyelles,
és un centre situat a 300 mts
de la Cala Canyelles i reuneix
unes molt bones condicions
per a l’estudi de la flora i
fauna marina i per la pràctica
d’activitats nautico-esportives.

POBLACIÓ:
CI

Aventura nàutica

CM

CS

Escola de mar

Cala Canyelles
(La Selva)

DISTÀNCIES:
Barcelona: 71 Kms
Girona: 40 Kms
Tarragona: 163 Kms
Lleida: 222 Kms

ESPORTIU-NÀUTIC
ESTADA DE 3 DIES
Amb un equip de monitors especialitzats,
s’ofereix un programa esportiu i amb
activitats nàutiques. El disseny del
programa és propi de cada estada.
CM

CS

Aventura nàutica

· Esquí Nautic. Esquí al mar.
· Esquí-bus. “Xurro o Banana”.
· Piragua. Entrarem al mar amb aquesta divertida embarcació.
· Patins. Patins enmig del mar.
· Snorkel. Equipats amb tub, màscara, aletes i si cal neoprè.
· Bateig d’immersió. Iniciació a la immersió, a la piscina.
· Tennis/Padel. En terra batuda, asfalt o al camp de pàdel.
· Rocòdrom. Enfilats amb un arnès.
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MAR I AVENTURA

EUROSTAGE

ESTADA DE 3 DIES
Coneixem les diferents alternatives per endinsar-nos al
mar? L’aigua ens posa a prova i ens fa gaudir de la
seva frescor.

Casa de colònies ubicada en un
entorn natural privilegiat, a mig
camí entre Girona i Barcelona,
entre els darrers contraforts de
la Serralada Litoral i les platges
de Caldes d’Estrac.

· Vela. Primers passos a vela.
· Caiac. Introducció al món del caiac.
· Ski-bus. O xurro, banana...
· Escalada. Penjats d’un arnès.
· Descoberta del poble de Caldes. Ruta per un poble mariner.
· Jocs de platja. A la sorra s’hi juga molt bé.
· Orientació. Mapa, brúixola i a seguir rastres.
CM

CS

Aventura nàutica
POBLACIÓ:
Caldes d’Estrac
(Maresme)

DISTÀNCIES:
Barcelona: 43 Kms
Girona: 60 Kms
Tarragona: 131 Kms
Lleida: 191 Kms

TIMÓ I EL REI NEPTÚ
ESTADA DE 2 O 3 DIES
En Timó és el mariner més intrèpid i valent de l’oceà, viviu durant
uns dies, les seves aventures. Activitats Visita al Port d’Arenys.
Conèixer el port i la subhasta del peix.
INF

24

CI

· Aquaris. Visita als aquaris.
· Toca-Toca. Morfologia interna i externa del peix.
· Nusos. Taller de nusos i realització d’un quadre.
· Ball i cançons. Tot dansant ens ho passem millor.

Escola de mar

MARCEL MAILLOT
L’escola de mar Marcel Maillot,
situada a 500 metres de la platja
i amb àmplies zones verdes
per a dur-hi a terme activitats
esportives. La instal·lació està
situada molt a prop de les
Illes Medes, reserva natural
protegida, i situada dins dels
aiguamolls del Baix Empordà,
espais on s’hi realitzen algunes
de les activitats.
POBLACIÓ:

LÚDIC ESPORTIU

Torroella de Barcelona: 140 Kms
Montgrí
Girona: 46 Kms
(Baix Empordà) Tarragona: 230 Kms
Lleida: 270 Kms

MARINERS A BORD

ESTADA DE 2 O 3 DIES

ESTADA DE 2 O 3 DIES

Endinsa’t per l’impresionant entorn de les Illes Medes amb un Caiac,
juga a paintball i defensa el teu territori, baixa rapidament per corriols
de l’Empordà i defensa la torre de de guaita tirant fletxes amb l’activitat
de tir amb arc. Tot un repte !!

Viviu una autèntica aventura marinera, amb activitats esportives i de
coneixement el medi. Des del port de pesca de l’Estartit, s’inicia un
viatge amb vaixell amb la quilla de vidre per les Illes Medes.
· La Platja. Jocs interactius.
· Litoral rocós. Recollida i identificació d’espècies marines.
· El fons marí. Espai d’observació en aquaris.
· Illes Medes. Sortida amb vaixell per les illes Medes.
· Tir amb arc. Tirs a diana (a partir de CM)
· Abordadura. Activitat motriu amb tirolina inclosa.
· Conserva del seitó. Conserva del seitó (INF i CI).
· Titelles marines. Personatges de l’oceà (Llar)
· Formes i colors marins. Experimentació amb animals marins (Llar)

· Paintball. Jocs amb marcadors de boles de pintura
· Caiac. Recorregut per les Illes Medes
· Esports a la platja.
· Tir amb arc. Simularem la defensa d’una torre de guaita.
· Ruta BTT. Seguirem camins i corriols
· Gimcana Fotogràfica. Joc de descoberta per Torroella de Montgrí
· Curs d’orientació. Recorregut d’orientació.
· Jocs de nit i vetallada.
CS

INF

Aventura nàutica

CI

CM

DISTÀNCIES:

CS

Escola de mar
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CONEIX EL DELTA DE L’EBRE

ALBERG LA RÀPITA

ESTADA DE 2 O 3 DIES
Coneix el Parc Natural del Delta de l’Ebre. S’ofereix
diferents programes, ja sigui visita el Delta amb BTT o
sense, creuer per la desembocadura del riu Ebre, taller
de nusos, perxar al parc o visita Tortosa.

Situat al Parc Natural del
Delta de l’Ebre, on es troba
la desembocadura del riu
Ebre, entre les comarques del
Montsià i el Baix Ebre. El parc,
es va declarar espai protegit
l’any 1983 i actualment
ocupa una extensió de 7.800
hectàrees. El Delta, és la zona
humida més gran de Catalunya
i més importants de l’Europa
Occidental.
POBLACIÓ:
Sant Carles de
la Ràpita
(Montsià)

· Parc Natural del Delta de l’Ebre. Visita al parc
(opcional en BTT)
· Taller de nusos.
· Orientació per el Delta.
· Creuer per la desembocadura del riu Ebre.
· Perxar. Navega per llacunes.
· Taller d’arenes.
· Jocs de nit i vetallada.
CI

CM

CS

Escola de mar

DISTÀNCIES:
Barcelona: 185 Kms
Girona: 276 Kms
Tarragona: 91 Kms
Lleida: 144 Kms

DELTA + AVENTURA
ESTADA DE 2 A 5 DIES
Programa mixt d’activitats de coneixement
del Parc Natural del Delta de l’Ebre i
aventura. El programa ofereix diferents
activitats a triar: piragüisme, Paddle Surf
o iniciació a la vela.
CI

CM

CS

· Parc Natural del Delta de l’Ebre. Visita al parc.
(opcional en BTT)
· Piragüisme. Enbarca’t per el riu Ebre.
· Iniciació a la Vela. Curs de vela lleugera.
· Paddle Surf o Kite Surf
· Creuer per la Badia dels Alfacs
· Multiaventura.
· Jocs de nit i vetallada.

Aventura nàutica
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ALBATROS
El centre Albatros, a només 600
metres de la platja i del centre
de Llafranc.
Nombrosos rierols propers i un
munt de possibles excursions,
esports nàutics i excursions a
cales.

AVENTURA PIRATA
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Estada lúdico-esportiva a la costa Brava, que inclou
una sortida en vaixell per les Illes Medes (3 dies).

POBLACIÓ:
Llafranc
(Baix Empordà)

· Illes Medes. Sortida en vaixell de fons de vidre.
· Litoral rocós. Recollida, identificació i classificació
d’espècies marines.
· El fons marí. Visita a l’espai d’aquaris.
· Assalt a la torre. Activitats físiques i psicomotriu.
· Pirates a la costa. Pràctica original de tir amb arc.
· Torres de guaita. Itinerari de BTT per la Costa Brava
(CS).
CM

DISTÀNCIES:
Barcelona: 125 Kms
Girona: 50 Kms
Tarragona: 216 Kms
Lleida: 267 Kms

CS

Aventura nàutica

BRAVE AVENTURERS
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Nou programa en anglès al centre Albatros. Programa lúdic
i esportiu fet en anglès.
CM

CS

· Team sports. Esports d’equip.
· Discovering Llafranc’s Treasure. Excursió a Llafranc.
· Handing bridges. Ponts penjats.
· Zip Line. Tirolina.
· Boulder. Rocòdrom.
· Junior Archery. Tir amb arc.

English
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MAS D’EN PEDRO
Una antiga masia agrícola
actualment convertida en casa
de colònies, amb diversos espais
convertits en habitacions, aules
taller, menjadors i camps de
jocs, ens servirà per a realitzar
diverses activitats relacionades
amb el medi.

ESCOLA DE MAR
ESTADA DE 3 DIES
Programa d’escola de Mar on bona part de les
activitats es desenvolupen a l’Estanyot del Mas d’en
Pedro, espai costaner amb presència d’esculleres i
zones de roca.
· Cadena Tròfica. Aprendre què és la cadena tròfica.
· Buscant les claus. Descoberta de la platja.
· Nautilus. Puja a l’embarcació
· Jocs a la platja. Estels, castells de sorra i mural.
· Visita al Port pesquer de Vilanova i la Geltrú.
· Subhasta. Visita la llotja del peix.
· Jocs de nit i vetallada.
CI

CM

Escola de mar
DISTÀNCIES:

POBLACIÓ:
Cubelles
(Garraf)

Barcelona: 58 Kms
Girona: 154 Kms
Tarragona: 43 Kms
Lleida: 121 Kms

MASIA DORADA

MASIA PORT AVENTURA
ESTADA DE 3 DIES
Viatgem pel món i la diversitat cultural, fent una estada on recorrerem
les cultures més populars del planeta travessant els cinc continents; Àsia,
Amèrica, Europa, Àfrica i Oceania.
· Port Aventura. Sortida a Port Aventura.
· Àsia. Fira xinesa amb proves d’habilitat.
· Amèrica. Far West (Joc d’habilitat) i tir amb arc.
· Europa. El mas català (CMaESO) i el comerç i la cultura mediterrània.
· Àfrica. Mourem el cos amb sons i ritmes.
· Ocerania. Aborígens i colonitzadors.
INF
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100% Aventura

La Masia Dorada, instal·lació
ubicada prop de Salou, consta
de bulgalows de 8 places amb
banys col·lectius. Disposa de gran
sala de jocs, camps d’esports
i molt proper al parc de Port
Aventura, activitat inclosa dins
del programa d’activitats.
POBLACIÓ:
Salou
(Tarragonès)

DISTÀNCIES:
Barcelona: 110 Kms
Girona: 202 Kms
Tarragona: 13 Kms
Lleida: 103 Kms

EL ROURELL

TERRA DE VOLCANS
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Durant aquestes colònies gaudirem del Bosc dels 5 sentits, visitarem dues de les
reserves naturals més significatives del parc, el Volcà Croscat i la Fageda d’en
Jordà, i ens farem un remei amb les plantes que nosaltres mateixos collirem,
l’Ünguent de Plantatge.

Ubicada a Puigpardines al
terme municipal de la Vall d´en
Bas. Situada a tocar de la zona
volcànica, en un paratge natural
extraordinari.
Casa còmode i funcional, tota
en planta baixa.

· El Bosc dels 5 sentits. Recorregut per el bosc
· Joc de Lots. Joc de nit.
· Volcà Croscat. Anem a veure un volcà !
· La Fageda d’en Jordà. Visita a la Fageda d’en Jordà
· Quan Soni la música. Vetllada musical
· Ünguent de Plantatge. Remei amb plantes que collirem al bosc
INF
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Volcans · Prehistòria
POBLACIÓ:
Puigpardines

MONTPOL
La casa de Colònies de Montpol
neix de la il·lusió de crear una
escola de música a la natura, un
espai on el silenci que es respira
i la música que fan els infants
s’uneixin per donar valors i
coneixements musicals envoltats
de natura, on la imaginació i la
fantasia es potencien.

POBLACIÓ:
Lladurs

DISTÀNCIES:
Barcelona: 131 Kms
Girona: 182 Kms
Tarragona: 149 Kms
Lleida: 102 Kms

DISTÀNCIES:
Barcelona: 103 Kms
Girona: 52 Kms
Tarragona: 189 Kms
Lleida: 189 Kms

L’ORIOL CARGOL I LA CASA DE LA MÚSICA
ESTADA DE 3 DIES
Estada totalment lligada a la música. Començarem cantant a l’escola les cançons de
l’Oriol Cargol i les portarem apreses per tal de poder-les cantar juntament amb els
monitors/es, aquestes ens ajudaran a seguir el fil conductor i la màgia de Montpol
de més a prop. Mitjançant jocs, tallers, activitats de descoberta us farem viure uns
dies ple de música i fantasia a la casa de colònies de Montpol.
· L’Oriol Cargol. Benvinguda a la Casa de la Música.
· Bosc dels Ritmes. Descoberta del Jardí de les coses petites.
· Taller de Percussió i descoberta poblat dels Montpolins.
· Juguem amb l’armari dels instruments.
· Gran laberint dels temps musicals.
· Construïm un instrument musical! (taller) i el toquem.
· Teatre de l’Escala.
· Nits. Joc de nit i vetllada musical.
INF

CI
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EL NEGRE

EL MEU CAMÍ
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Objectiu: de forma amena i creativa, explorarem quin pot ser el nostre camí vital a fi de sentir-nos plens i
realitzats com a persones, satisfets amb les nostres vides. Per fer-ho, caldrà primer desfer-nos de les pors
que ens impedeixen ser plenament lliures, conèixer les nostres habilitats innates, allò que ens agrada i
omple més, i desenvolupar habilitats com la confiança, l’escolta i sentir-nos part de la societat i humanitat,
a fi de donar-hi el nostre fruit.

L’alberg constitueix el punt
d’arribada de la primera
etapa del Camí de Vidabona,
un camí de quatre etapes ple
de simbolismes geogràfics que
representa el camí interior
cap a la realització personal i
col·lectiva. Es pot enllaçar amb
dues etapes més fins a Núria i
Montgrony.

· Caminada des d’Ogassa o Sant Joan de les Abadesses fins a l’Alberg.
· Nosaltres dibuixem la nostra vida.
· La confiança és clau per deixar florir els nostres dons.
· Els mites del Ripollès ens parlen ara.
· Explorem el silenci. Llancem les pors
· Les llumetes en la nit. Joc de nit
· Excursió d’un dia (visitem l’esglèsia romànica de Sant Martí d’Ogassa).
· Aventura. Remuntarem la riera per dins.
· Expressió corporal en moviment i estàtica
CS

DISTÀNCIES:

POBLACIÓ:
Ogassa
(Ripollès)

Barcelona: 119 Kms
Girona: 92 Kms
Tarragona: 204 Kms
Lleida: 204 Kms

CAN ROVIRALTA

CRIP. CENTRE DE RESTAURACIÓ PALEONTOLÒGICA
ESTADA DE 3 DIES
L’entorn dels Hostalets de Pierola és una de les zones més riques en restes de vertebrats
fòssils del Miocè. També és una de les més significatives del món pel que fa al registre de
fòssils de primats, com poden ser el del Pierolapithecus catalaunicus, conegut com a Pau,
o l’Anoiapithecus brevirostris, Lluc, o la Pliobates cataloniae, Laia.
· Visita al CRIP. Centre de restauració i interpretació Paleontològica.
· Una finestra al Miocè. Visita a l’exposició.
· Fes de paleontòleg. Recreació d’una excavació.
· Qui camina pel CRIP. Identificació de rastres.
· Petjades i rastres. Fossilitzem petjades.
· P@leo_rutes. Itinerari interactiu.
· Els nostres rebesavis: Pen Pau, en Lluc i la Laia. Observació.
· Jocs de nit i vetllada.
INF
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Volcans · Prehistòria

Aquesta instal·lació forma part del centre d’interpretació i
restauració Paleontològica (CRIP), ocupant la part noble d’un
conjunt arquitectònic emblemàtic del poble. L’alberg compta amb
dues plantes. A la primera hi ha la recepció, el menjador, la cuina,
la sala polivalent, un lavabo adaptat, tres habiacions i dos blocs
sanitaris amb 4 wc, 2 dutxes i 2 piques. A la segona planta hi ha:
set habitacions, dos blocs sanitaris amb 4 wc, 4 dutxes i 2 piques
cada un i una bugaderia.
DISTÀNCIES:
Barcelona: 48 Kms
Girona: 133 Kms
Tarragona: 82 Kms
Lleida: 112 Kms

POBLACIÓ:
Hostalets de
Pierola
(Anoia)

MOGENT

VIU EL CIRC!
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Amb una carpa instal·lada a la gran esplanada, s’organitzen un conjunt
d’activitats relacionades amb el circ i l’especacle.

Mogent, situada a les afores de
Llinars del Vallès. Les estades
intenten ser, a més de lúdiques,
associades a la descoberta i a
la vivència de valors. La casa
disposa de carpa pròpia.

· Malabars. Masses, diàbolors, plats xinesos...
· Circ. Equilibri amb cinta plana, habilitats, acrosport, punteria...
· Espectacle. Preparació i presentació d’un espectacle.
· Taller de caracterització. Ens pintarem i maquillarem.
· Taller de malabars. Ens fabricarem les nostres boles.
INF
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POBLACIÓ:
Llinars del Vallès
(Vallès Oriental)

CAN JOVAL
Can Joval és una masia catalana
que data del segle XII.
Masia situada en un entorn
privilegiat i envoltada de boscos
a Clariana de Cardener.

DISTÀNCIES:
Barcelona: 46 Kms
Girona: 61 Kms
Tarragona: 136 Kms
Lleida: 185 Kms

FESTA MAJOR!
ESTADA DE 2 O 3 DIES
Voleu viure uns dies de festa major a Can Joval? Pregó, castellers, ball
de nit, geganters, música... Ho tenim tot preparat!!!

POBLACIÓ:
Clariana de
Cardener
(Solsonès)

DISTÀNCIES:
Barcelona: 92 Kms
Girona: 142 Kms
Tarragona: 136 Kms
Lleida: 112 Kms

· Castellers. Farem figures humanes.
· Bastoners. Viurem un ball de bastons.
· Geganters. Construirem un gegant.
· Ball de cintes. Aprendrem a fer el ball de cintes.
Sardanes. Aprendrem la sardana.
Jocs de cucanya. Jocs típics de festa major.
· 20 Fanalet. Imprescindible per el joc de nit.
CI

CM

CS
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COLÒNIES I
CONVIVÈNCIES

Educació Infantil i Educació primària

Atenció telefònica

938 468 101

Llevant, 23 Ed. A Local 3 · Les Franqueses del Vallès
despatx@decolonies.com

