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Les activitats més destacades,
per passar-ho molt bé !!
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Tria el Programa d’activitats
T’ho posem fàcil!
troba l’opció que més
s’ajusta a la vostra demanda.
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PÀG.11

Vall de
Núria!
Cremarem
tota l’adrenalina
que portem al cos!

L'Aventura dels Bruixots
Al capdavant hi tenim el Bruixot Tabalot,
el més vell i savi de tots els mags! PÀG.13
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PÀG.09

Es tracta d'una troballa
que pot canviar
el curs del planeta!

ESCOLAR

CALENDARI

s volcans i la p r e h

El

JUNY 2018
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Activitat física i natura
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Creació d'un P.R.
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EL XALIÓ

El Xalió està situat
dins el terme municipal
de Sant Miquel de
Campmajor. A la vall de
Mieres a 550 mts sobre el
nivell del mar i a tant sols
15 Km del parc natural de
la zona volcànica de la
Garrotxa.

Oferim
Visitar

ZONA VOLCÀNICA
DE LA GARROTXA!

08

POBLACIÓ

DISTÀNCIES

Sant Miquel
de Campmajor
(Garrotxa)

Barcelona: 130 Kms
Girona: 29 Kms
Tarragona: 219 Kms
Lleida: 274 Kms

SERVEI MÈDIC
Banyoles: 15 Kms

SM

SA

01

02

05 TREBALL DE SÍNTESI

PROGRAMA 100% aventura

un nou volcà

_____ Estada de 3 a 5 dies

_____ Estada de 3 a 5 dies

Podreu gaudir d'una estada 100 % d'aventura tant per terra com per aire.
Durant l'estada es realitzen activitats que posaran a prova les nostres capacitats físiques, concentració i de cooperació amb la resta de companys.

L’objecte del nostre estudi es centra en l’impacte d’un nou volcà al parc natural de la
zona volcànica de la Garrotxa. Serà un viatge
per la vida d’un volcà, des del naixement fins
a integrar-lo dins del parc.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ Hípica. Iniciació al món del cavall.
▸ Tirolina. Circuit aeri.
▸ Bosc Vertical. Circuit de cordes entre els arbres.
▸ Jocs cooperatius. Jocs en equip.
▸ Tir amb arc. Tècnica del tir amb arc.
▸ Gimcana d'orientació.
Coneixement de l'espai que ens envolta.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Cm
Cs
eso

▸ Visita a la zona volcànica de la Garrotxa
▸ Maqueta del nou volcà
▸ Flora i fauna
▸ Impacte ambiental
▸ Itinerari pedestre

03 Un bosc de contes

eso

_____ Estada de 2 a 3 dies
Fa temps, el bosc del Xalió va tenir la sort de rebre la visita mès important que mai ha
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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ Personatges de contes. Gimcana de descoberta.
▸ Som hàbils. Circuit de psicomotricitat.
▸ El bosc màgic. Itinerari de natura.
▸ El joc de la cadena tròfica. Activitat psicomotriu.
▸ Un bosc de gegants. Jocs gegants.
▸ L'element secret. Quadret herbari.
▸ Quines històries. Activitat d'expressió.
▸ El nostre conte. Circuit guiat d'orientació.
▸ Sortida al Parc Natural de la Garrotxa (opcional).

04 Els volcans i la prehistòria
_____ Estada de 3 dies
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 gran 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.

inf Ci

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ Del Juràssic a la prehistòria. Gimcana de descoberta.
▸ Arqueòlegs en forma. Circuit de cordes i habilitats.
▸ El bosc ara i abans. Joc de pistes - itinerari de natura.
▸ La caça a la prehistòria. Tir amb arc.
▸ Construccions prehistòriques.
Fem construccions prehistòriques.
▸ La sala juràssic. Activitat dinàmica d'aprenentatge.
▸ Pintures rupestres. Activitat lúdica - motriu.

Cm Cs

09

Roques

Blanques

Instal·lació ubicada
a 975 metres d'altitud,
propera a Ribes de Freser
(Ripollès) i envoltada per
un paratge natural d'alta
muntanya, amb un entorn
on la riquesa ecològica
esdevé la principal
protagonista.

01
POBLACIÓ

Ribes de Freser
(Ripollès)

10

DISTÀNCIES

Barcelona: 120 Km
Girona: 97 Km
Tarragona: 209 Km
Lleida: 206 Km

SERVEI MÈDIC

Ribes de Freser: 2 Kms
SM

02
AVENTURA Vall de Núria!
_____ Estada de 3 a 5 dies
Des del primer moment a l’últim, cremarem tota l’adrenalina que portem al
cos, realitzant activitats tant emocionants com la via ferrata, tirolina, tir amb
arc, trekking a mitja muntanya, geocerca, supervivència, Vall de Núria, piscina, remuntar el riu... I per si encara queden forces, la última nit farem una
gran vetllada musical, que ens farà posar els ossos al seu lloc.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Cm
Cs
eso

▸ Excursió a la Vall de Núria. Mitjançant l'emblemàtic tren cremallera, pujarem a
un dels indrets mès fascinants del Pirineu Català.
▸ Geocerca "Els Búnquers". Orientació amb mapa i brúixola.
▸ Via Ferrata. Itinerari vertical i horitzontal.
▸ Tirolina. Velocitat, ritme i adrenalina !! : Supervivència. Construcció de refugis.
▸ Tir amb arc. Amb la màxima seguretat gaudirem d'aquest esport olímpic.
▸ Trekking. Caminarem per escenaris naturals impresionants.

AVENTURA Vall de Ribes!

03

_____ Estada de 3 a 5 dies

PROGRAMA D'ACTIVITATS

_____ Estada de 2 a 3 dies
És un programa d’activitats que pretén apropar 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!

04

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Des del primer moment a l’últim, cremarem tota l’adrenalina que portem al cos, Voleu
fer remoure l'adrenalina, seguir el curs del riu fent trèkking aquàtic amb salts de vertigen, espeleologia a la cova de Rialb, cursa d'orientació, tirolina i ràpel o escalada? Doncs
aquesta proposta està feta a la vostra mida!.

▸ Via Ferrata. Itinerari vertical i horitzontal.
▸ Espeleologia. Recorregut per les coves de Rialb, caminarem 500 metres sota terra.
▸ Tir amb Arc. Amb la màxima seguretat gaudirem d'aquest esport olímpic.
▸ Tirolina. Velocitat, ritme i adrenalina !!
▸ Trekking. Activitat física envoltats de natura.
▸ Geocerca "Els Búnquers". Orientació amb mapa i brúixola.
▸ Supervivència. Construcció de refugis.

Vall de Ribes
Vall de Núria

Cm
Cs
eso

▸ Excursió a la Vall de Núria. Mitjançant
l'emblemàtic tren cremallera, pujarem a un dels
indrets mès fascinants del Pirineu Català.
▸ Geocerca "Els Búnquers". Orientació amb
mapa i brúixola.
▸ Supervivència. Construcció de refugis.
▸ Tir amb arc: Amb la màxima seguretat
gaudirem d'aquest esport olímpic. (CM i CS)
▸ Olimpíades Rurals. En tema d'esports,
no tot és futbol ! (INF i CI)
▸ "El riu amb botes". Ens posarem les botes i
remuntarem el riu Rigard.

05 Estades a la NEU
___ Estada de 2 a 5 dies

Us oferim estades 100 % neu amb diferents paquets d'esquí que inclouen forfets i activitats
d'esquí o snow a les principals estacions de la
zona com ara:
▸ Vall de Núria
▸ La Molina
▸ La Masella
▸ Alp 2.500 (Molina i Masella)

inf Ci Cm Cs
eso

Durant l'estada us oferim autocar a accès a pistes
i també activitats de lleure complementàries per
a l'estona que els alumnes no són a les pistes.

Inclou pujar al cremallera
fins a la Vall de Núria
11

can

vilalta
Antiga masia catalana del segle XII
envoltada per camps de pastura, conreu i
bosc. Disposa d'unes instal.lacions i serveis
de qualitat, adaptada a les necessitats dels
infants i amb un tracte familiar i agradable.

01
escola de CEL i
escola de BRUIXOTS
12

POBLACIÓ

Moià (Moianès)

DISTÀNCIES

Barcelona: 55 Kms
Girona: 101 Kms
Tarragona: 140 Kms
Lleida: 145 Kms

SERVEI MÈDIC
Moià: 4 Kms

SA

02
Bosc Escape
_____ Estada de 3 dies
Viviu una emocionant repte i aventureu-vos intentant descobrir i
resoldre els diferents misteris que s'amaguen al bosc de Can Vilalta. Abans, ens entrenarem de valent per estar preparats per poder
sortir l'abans possible del Bosc Escape !

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ Parc Aventura. Tirolina, pont penjat, laberint, circuits de psico.
▸ Karts a pedals. Entrenarem l'habilitat amb els Karts a pedals.
▸ Trepa-Xarxa. Fes el trepa, trepa per la xarxa.
▸ Coets. Construim i enlairem coets.
▸ Planetari. Visita al planetari per aprendre a orientar-nos de nit.
▸ Punteria. Jocs d'habilitat i punteria.
▸ Bosc Escape. Emocionant aventura al bosc.

Cm Cs

03

L'Aventura dels Bruixots
_____ 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. Gaudiu d'una estada plena d'aventures; Parc d'aventura, mini-bikes, trepa-xarxa, màgia i il·lusionisme...

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ Parc d'aventura. Tirolina, pont penjat, laberint, circuits de psico.
▸ Trepa-Xarxa. Fes el trepa, trepa per la xarxa.
▸ Màgia i il·lusionisme. Classe pràctica de màgia i il·lusionisme.
▸ Una història de bruixots. Conte viscut.
▸ La vareta. Taller plàstic.
▸ L'Escola de Bruixots. Gimcana de descoberta.

inf Ci
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CASTELL

FLUVIÀ

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.

02
Granja Escola
_____ Estada de 2 o 3 dies

inf Ci Cm Cs

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ 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.

Aventura amb

passeig amb carro

POBLACIÓ

_____ 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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ 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.

inf Ci Cm
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03

Santa Maria
de Palautordera
(Vallès Oriental)

DISTÀNCIES

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

01

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,
i n s t a l · l a c i o n s e s p o r t i ve s 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.

01

POBLACIÓ

Bigues i Riells
(Vallès Oriental)

03

02
Viatge a l'espai

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

_____ 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. Inclou visita al planetari de Can Ribas.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ Planetari. Visita al planetari de Can Ribas.
▸ Diari de l'astonauta. Visita al laberint per trobar el diari.
▸ Els planetes. Joc de proves.
▸ Planisferi. Taller / gimcama.
▸ Cometa. Taller de construcció d'un cometa.
▸ Espai lúdic. Jocs de taula gegants.

▸ L'hora del bany. El drac presmit ha
perdut el necesser.
▸ Gimcama de pistes. Record del Drac.
▸ Taller d'imans. Viatge al Gran Roc dels
Dracs. a veure si hi trobem el drac...
▸ País dels contes. Contes tradicionals
enmig del bosc.
▸ Conte perdut. Visitarem el laberint.
▸ Jocs del Drac Miquel. Jugarem als jocs
que li agraden al Drac.

inf Ci

inf Ci Cm

DISTÀNCIES

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

15

02

LA
Natura, Granja i Hort

inf Ci

_____ 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.

FARGA

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ 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.

MOGENT
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.

16

01

POBLACIÓ

Llinars del Vallès
(Vallès Oriental)

DISTÀNCIES

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

inf Ci Cm Cs
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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ 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.

POBLACIÓ

Fogars de Montclús
(Vallès Oriental)

02

DISTÀNCIES

Barcelona: 50 Kms
Girona: 50Kms
Tarragona: 138 Kms
Lleida: 186 Kms

01

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 respectar-los, 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 nostre bagatge ha estat
important, degut a la quantitat i
diversitat de grups que ens han
v i s i t a t , fe n t - n o s m a d u r a r i
créixer en experiència.

01

POBLACIÓ

Begues
(Baix Llobregat)

DISTÀNCIES

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

02

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

inf Ci

▸ 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. (CI)
▸ Cuina. Elaborarem a la cuina, pa, pizza, coca, rosquilles o galetes de llimona.

03

Un món ecològic
_____ 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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

inf Ci

▸ Granja. Viurem la granja des de la pell del granger.
▸ L'Hort. Netejar, cavar, plantar, regar, compostar...
▸ Natura. Itinerari de natura. (CI)
▸ Paper reciclat. Realitzarem el procés de producció artesanal de paper.
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POBLACIÓ

Canet de Mar
(Maresme)

02

01

El tresor d'en Cap de Trons
_____ Estada de 2 o 3 dies

inf Ci

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ 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.

03

DISTÀNCIES

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

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.

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ 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.

Cm Cs
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Can

01

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.

02 Around the world
_____ Estada de 3 dies

POBLACIÓ

Santa Maria
de Palautordera
(Vallès Oriental)

03
La Tribu
_____ Estada de 3 dies
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 !

Cm Cs

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ 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. Taller d'atrapasomnis.
▸ Bosc màgic. Cuidem-nos amb empatia i generositat.
▸ Passeig a cavall. (CI) Pujarem a cavall.
▸ Passeig en carro. (INF) Farem una volta amb el carro.
▸ Entrenament indi. Psicomotricitat.
▸ Animals de granja. Visitarem els animals de la granja.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ 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.

04

DISTÀNCIES

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

inf Ci

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

inf Ci

▸ 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 (INF)
▸ 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.
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CaL

La Vida a Pagès

DIABLE

02

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.

_____ 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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

inf Ci Cm Cs

▸ 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.

01

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.

POBLACIÓ

Pontons
(Alt Penedès)

POBLACIÓ

Clariana de Cardener
(Solsonès)

DISTÀNCIES

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

PROGRAMA D'ACTIVITATS
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02

Ci Cm Cs

▸ 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.
▸ Fanalet. Imprescindible per el joc de nit.

DISTÀNCIES

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

01

Can

01

MAS

Can Mas és una casa situada
al Massís del Garraf, al costat
m a t e i x d e To r r e l l e s d e
Llobregat. Masia del segle XV
envoltada de vegetació de
tota mena i un ambient rural
ideal per activitats de lleure,
natura i aire lliure.

02

POBLACIÓ

Torrelles de Llobregat
(Baix Llobregat)

DISTÀNCIES

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

03

_____ 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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Calendari del Pagès

inf Ci

▸ 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 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.
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CANYELLES,

CE

01
02

POBLACIÓ

_____ Estada de 3 dies

PROGRAMA D'ACTIVITATS

_____ 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.

▸ 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.

Escola de mar Altina
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.

03 Escola de mar i esportiu Arca
PROGRAMA D'ACTIVITATS

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.

Cm Cs

04

Ci Cm Cs

▸ 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.

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Cm Cs eso

▸ 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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Cala Canyelles
(La Selva)

DISTÀNCIES

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

01

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.
POBLACIÓ

Llafranc
(Baix Empordà)

03

DISTÀNCIES

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

Brave Aventurers
_____ Estada de 2 o 3 dies
Nou programa en anglès al centre Albatros. Programa lúdic i esportiu fet en anglès.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

02

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).

PROGRAMA D'ACTIVITATS

▸ 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.

Cm Cs eso

Cm Cs eso

▸ 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).
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POBLACIÓ

Torroella de Montgrí
(Baix Empordà)

02

Mariners a bord
_____ Estada de 2 o 3 dies
Viviu una autèntica aventura marinera, amb activitats esportives i de coneixement del medi. Des del port de pesca de l'Estartit, s'inicia un viatge amb
vaixell amb la quilla de vidre per les Illes Medes.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

inf Ci Cm Cs

▸ 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)

MASIA

DORADA
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.

01

MARCEL

MAILLOT
01

POBLACIÓ

Salou
(Tarragonès)

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

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.

Masia Port Aventura
_____ Estada de 3 dies

02

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS

DISTÀNCIES
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DISTÀNCIES

Barcelona: 140 Kms
Girona: 46 Kms
Tarragona: 230 Kms
Lleida: 270 Kms

inf Ci Cm Cs eso

▸ 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.

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.

01

POBLACIÓ
Cambrils
(Baix Camp)

DISTÀNCIES

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

03
02

Escola de mar

inf Ci

_____ 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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸
▸
▸
▸
▸

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.

Escola de mar

Cm Cs

_____ 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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

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.
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POBLACIÓ

Castellar de n'Hug
(Berguedà)

DISTÀNCIES

Barcelona: 138 Kms
Girona: 180 Kms
Tarragona: 194 Kms
Lleida: 120 Kms

01
02

La Closa està situada al bell mig dels
Pirineus, dins del Parc Natural del Cadí i a
1300 metres d'alçada. Al poble de
Castellar de n'Hug i molt proper a les Fonts
del Llobregat.

LA

CLOSA

Natura i descoberta
_____ Estada de 2 o 3 dies
Programa de natura i descoberta de l'entorn de la casa. Diferents activitats a triar segons la durada de l'estada i les preferències de cada escola.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

03

Ci Cm Cs

Les Fonts del Llobregat. Petita excursió fins al naxement del riu.
Fauna del Parc Natural. Descobrirem la fauna de la zona.
Rocòdrom. Aprendem les tècniques d'escalada.
La Xarxa tròfica. Jugem amb les ciències naturals.
Estudi del riu. Descoberta de l'ecosistema de ribera.
Tir amb arc. Iniciació al tir amb arc.
Iniciació a l'orientació. Mapes, brúixoles i treball en equip.

Treball de síntesi

L'activitat física
en el medi natural
_____ Estada de 3 dies
Treball de síntesi que barreja activitats de caire docent i lúdic i com a resultant d'una motivació, integració i descoberta del medi. Amb activitats de reflexió individual i grupal.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ Cursa d'orientació. Brúixola, mapa i medi natural.
▸ Escalada en paret natural. Practicar escalada.
▸ Trèkking aquàtic. Seguir el recorregut d'un torrent.
▸ Camí equipat. Via ferrada.
▸ Parc natural i la cova de la Tuta.
Cova d'una 120 m de fondària.
▸ Orientació nocturna i astronomia.
Sortirem amb llanternes i descobrirem constel·lacions.
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04

Estades Blanques
Estades d'iniciació als esports d'hivern
i activitats de muntanya
_____ Estada de 2 a 5 dies

Ci Cm Cs eso

La Closa, situada a 12 km dels primers remuntadors d'ALP 2500,
domini esquiable format per les estacions de la Molina i la Masella.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ Primer dia. Grups segons nibell i lloguer de material.
Classes d'esquí fins a les 17.00 h.
▸ Dies del mitg. Desprès d'esmorzar desplaçament fins a pistes,
classes d'esquí fins a les 17.00, retorn a l'alberg.
▸ Últim dia. Desprès d'esmorzar test i classes d'esquí, i per la
tarda devolució del material.

01

Mas
Badó

POBLACIÓ

Sant Quirze Safaja
(Vallès Oriental)

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.

02

D'un planeta spam
a un planeta desitjat
_____ 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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸
▸
▸
▸
▸
▸

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.

.3 0

ACTIVITAT

DISTÀNCIES

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

03

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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

inf Ci Cm Cs eso

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.

Cm Cs eso
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POBLACIÓ

La Bisbal d'Empordà
(Baix Empordà)

02

01

DISTÀNCIES

Barcelona: 134 Kms
Girona: 36 Kms
Tarragona: 224 Kms
Lleida: 260 Kms

Escola creativa i esportiva

POU
DE GLAÇ

inf Ci Cm Cs eso

_____ Estada de 2 o 3 dies
Amb el programa d'escola creativa i esportiva, recuperem els antics oficis i treballem per als futurs. Depenent del cicle, s'ofereixen activitats diferenciades.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

La nevera dels rebesavis. Antic mètode de conservació, el pou de glaç.
Camp d'aventura. Ponts elevats i tirolines.
MiniBikes. Circuit d'habilitat sobre rodes.
Bosc dels sentits. Recorregut de proves per el bosc.
Disseny i grafisme. Experimentació al món de les arts i disseny.
Escalada. Grimpar per plans inclinats.
Torn. Pràctica de tornejar (a partir de CM).

ESTANYS
La casa de colònies Els Estanys està situada a
Capmany. Situada als peus del parc nacional de
l'Albera, parc natural del Cap de Creus i el Parc
natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

La casa de colònies del Pou de Glaç és una
instal·lació ubicada a la Bisbal d'Empordà, al massís
de les Gavarres. Amb habitacions amb bany complet
a l'interior, ofereix un entorn i unes activitats molt
adequades per a centres escolars.

01

POBLACIÓ

Capmany
(Alt Empordà)

L'Empordà; el país de la Tramuntana
_____ Estada de 3 dies
Treball que ens farà entendre d'una manera global, una comarca tant diversa com és l'Alt Empordà. Analitzarem la incidència en el paissatge de dos
elements claus, la tramuntana i el turisme.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
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▸
▸
▸
▸
▸

Els Aiguamolls. Itinerari per els aiguamolls.
Cap de Creus. Itinerari amb barca pel Cap de creus.
Molins de vent. Taller plàstic i introducció a l'energia eòlica.
Cooperativa del vi. Visita a la cooperativa de Capmany.
Paisatge. Mapes i orientació i interpretació dels usos del sòl.

eso

02 Treball de síntesi

DISTÀNCIES

Barcelona: 149 Kms
Girona: 54 Kms
Tarragona: 239 Kms
Lleida: 274 Kms

el

PINAR
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.

POBLACIÓ
Canyelles
(Garraf)

DISTÀNCIES

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

01
Escola de Cel
_____ Estada de 2 o 3 dies

03

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 Ci Cm Cs eso

PROGRAMA D'ACTIVITATS

02

Escola d'espectacles
_____ Estada de 3 dies

▸
▸
▸
▸
▸

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.

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?

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸ 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 eso
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POBLACIÓ

Hostalets de Balenyà
(Osona)

DISTÀNCIES

Barcelona: 65 Kms
Girona: 105 Kms
Tarragona: 155 Kms
Lleida: 175 Kms

Antiga masia de pagès mil·lenària,
totalment reformada durant el juny
del 2010 com a casa de colònies.
Situada molt a prop d'Hostalets de
Balenyà i envoltada de natura i amb
vistes privilegiades al Montseny.

01

PUIG BALANYÀ
DE

Programa Natura
_____ Estada de 2 o 3 dies

02

Conjunt d'activitats per donar a conèixer i apropar-nos al
bosc amb l'objectiu de despertar interès i crear actituds de
respecte per l'entorn natural.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸
▸
▸
▸
▸

01

LA SALLE
02 Treball de síntesi

La Salle es troba al Nord del Berguedà,
just al mig del parc natural del Cadí
Moixeró. Les instal·lacions conserven
un toc tradicional però modern i
còmode. Enmig de la ruta dels Cavalls
del Vent, instal·lació idònia per realitzar
activitats de natura.

Creació d'un Petit Recorregut
_____ Estada de 3 dies
Treball de síntesi que recull un conjunt d'activitats relacionades amb la cartografia, orientació i natura. Estudiarem que és
un mapa topogràfic a través d'una maqueta en 3D.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
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▸ Cartografia. Farem maqueta en 3D.
▸ Orientació. Orientar-nos amb brúixola, amb els estals,
soques dels arbres...
▸ Cursa d'orientació. Farem una cursa.
▸ Observació d'estels. Orientar-nos fent una carta celesta.
▸ Creació de P.R. Fent càlculs de desnivells, ruta, temps de
caminada...

Cm Cs

Orientació. Identificació de plantes.
Bosc. Coneixarem algun dels animals que habiten al bosc.
Egagròpiles. Identificació de rastres d'animals.
Tir amb arc. Posarem a prova la punteria.
Joc de pistes. Joc per dins del bosc.

POBLACIÓ
Gisclareny
(Berguedà)

DISTÀNCIES

Barcelona: 139 Kms
Girona: 150 Kms
Tarragona: 210 Kms
Lleida: 190 Kms

01

Eurostage
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.

POBLACIÓ

Caldes d'Estrac
(Maresme)

DISTÀNCIES

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

Timó i el rei Neptú

03

_____ 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.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸
▸
▸
▸

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.

inf Ci
Mar i aventura
_____ Estada de 3 dies

02

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

PROGRAMA D'ACTIVITATS
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Cm Cs eso

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.
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Atenció telefònica

938 468 101

Llevant, 23 Ed. A Local 3 - Les Franqueses del Vallès
info@decolonies.com

GRÀCIES

