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Activitats d’un dia, cases de colònies i albergs de Catalunya
Tel. 977 666 433 - 902 196 240 - 679 449 753
info@anemdecolonies.com
www.anemdecolonies.com
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PER ALS PARCS

ESTADA
ALS HOTELS

PREUS REDUÏTS
GRATUÏTATS

TARIFES REDUÏDES

TICKET AULA:

A PORTAVENTURA PARK

PER ALS PROFESSORS
ACTIVITATS EDUCATIVES
SENSE COST ADDICIONAL

I MOLT MÉS!

AMB PENSIÓ COMPLETA!

ACCÉS IL·LIMITAT
1 DIA D’ACCÉS
A FERRARI LAND

I MOLT MÉS!
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Activitats relacionades
amb les següents temàtiques
que s’aniran veient al llarg del catàleg

el Montsià

gimcanes
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Spring Holidays
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CASA

COMARCA

Albatros
Alberg Vall d’en Bas
Artur Martorell
C.T. Canyelles
Ca l’Aldric
Càmping Cambrils
Campus Cerdanya
Can Freu
Can Mas
Can Vilalta
Canonge Collell
El Bosc de la Massana
El Castell de Fluvià
El Clar del Bosc
El Corral del Mataró
El Molí de la Riera
El Molí Nou de Calabuig
El Pinatar
Empúries
Eurostage
Finca Prades
Hotel Condes del Pallars ***
Jaume I
La Bruna
La Censada
La Conreria
La Fosca
La Garbinada
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La Marinada
La Ruca
La Sala
Les Tallades
Marcel Maillot
Mare de Déu de les Neus
Mas Badó
Mas Gircós
Mas Pinsach
Mas Portal
Mas Suro
Masia Els Clapers
Món Natura Pirineus
Món Serè
Pou del Glaç
Roques Blanques
Sant Julià
Santa Maria del Mar
Torre Ametller
Torreferrana
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“EL TER,
UN ESPAI
PROTEGIT”
L’Estartit
EL BAIX EMPORDÀ
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•
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rc del Montneg
cultura del Pa
Natura i aventura (200 places)
Port del Comte - El Solsonès
El turisme (280 places)
Lloret de Mar - El Maresme

Reactivació econòmica
(212 places)
Llinars del Vallès - El Vallès Oriental
Viure el litoral
(consultar places)
L’Estartit - El Baix Empordà
Terra de Maquis (190 places)
Castellnou de Bages - El Bages
El medi litoral / Medi ambient
i sostenibilitat (280 places)
Lloret de Mar - La Selva

Medi ambient, cooperació i inclusió / El Riu
/ Cooperació internacional (180 places)
Calders - El Bages
El Montseny, llegendes d’aigua (200 places)
Gualba - El Vallès Oriental
Crèdit de robòtica (180 places)
Calders - El Bages
Astronomia (180 places)
Canyelles - El Garraf

Arqueologia (56 places)
Pontós - L’Alt Empordà

El mar i la pesca (80 places)
Cubelles - El Garraf

Esports d’aventura / Biodiversitat:
Descobrir La Noguera (170 places)
Vilanova de Meià - La Noguera

Energies renovables (170 places)
Vilobí d’Onyar - La Selva

Un ecosistema marí per descobrir
(180 places) Arenys de Mar - El Maresme
El Delta de l’Ebre (180 places)
Sant Carles de la Ràpita - El Montsià
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El mar (80 places)
Cubelles - El Garraf

Els orígens del cinema (170 places)
Vilobí d’Onyar - La Selva
Comunicació i transports (170 places)
Vilobí d’Onyar - La Selva

Meteorologia (100 places)
Sant Esteve de Guialbes - El Pla de l’Estany

Inmigració
Sant Julià de Vilatorta - Osona (100 places)
Brunyola - La Selva (96 places)

El mar, font de vida i de cultura
(110 places) Cambrils - El Baix Camp

La prehistòria (96 places)
Brunyola - La Selva

L’aventura de moure’s (220 places)
Clariana de Cardener - El Solsonès

La Garrotxa inspira (52 places)
Les Presses - La Garrotxa

El Baix Penedès

La Teula 7-8
places

ALLOTJAMENT
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(Tarragona). A 68
atja
A 14 km de la pl
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l
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La casa

Llocs d’interès

Casa de poble de l’any 1900 totalment reformada. Ubicada al centre del poble de Sant Jaume dels Domenys, amb
molt bon accés per l’AP-7 a 68 km de Barcelona i 34 km
de Tarragona.

Sant Jaume dels Domenys destaca perquè conserva les
restes d’un aqüeducte romà, l’obra hidràulica de més interès que es conserva al Penedès.

Instal·lacions
Menjador-sala d’estar / Cuina / 2 habitacions dobles /
1 habitació triple / 1 habitació individual / 2 banys complets / Pati exterior amb barbacoa / S’ofereix lloguer íntegre de la casa.

DESCOMPTES ESPECIALS PER
A MESTRES I FAMILIARS
LLOGUER ÍNTEGRE DE LA CASA

ALTRES:
• Aqualeon (Albinyana)
• Museu Pau Casals (Sant Salvador)
• Casa nadiua Pau Casals (El Vendrell)
• Visites guiades per Cellers de la comarca
• PortAventura, Costa Caribe i Ferrari Land (Salou). A 39 km
• Ruta del Císter
SERVEIS:
• Piscina Municipal
• Servei de massatges
• Trasllats a l’aeroport del Prat i Reus
• Trasllats a l’Estació RENFE (3 km)
• Gestió entrades PortAventura
• Subministrament de llenya per la “barcaboa”

Reserves al

977 666 433
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El Baix Empordà

• AVENTURA
SPORTIVES
• ESTADES E
DE CURS
• VIATGES FI
DE SÍNTESI
• TREBALLS
D’ESTIU
• COLÒNIES
TMANA
• CAPS DE SE
EN FAMÍLIA
ER A AMPAS
• ESTADES P

El Centre
Medaqua som un centre d’educació ambiental situat a
l’Estartit, al bell mig del Parc Natural de les Illes Medes –
Montgrí – Baix Ter, a l’Empordà.
Oberts des de l’any 1996, tenim un departament especialitzat en activitats educatives i esportives per a escoles.
Snorkel, caiac, senderisme, cicloturisme, immersió i sortides culturals i naturalistes. Les nostres activitats es duen
a terme dins el Parc Natural de les Illes Medes, Montgrí i
Baix Ter. Disposem de tots els permisos necessaris per a
realitzar les activitats i, per descomptat, tenim monitors
especialitzats i titulats en cadascuna d’elles. Adaptem totes les nostres activitats a totes les edats i cicles educatius.

12

Reserves al

977 666 433

El Baix Empordà

Consultar
places

Me d a q u a
PARC NATURA

L DEL MONTGRÍ

de
(Girona). A 40 km

– IL

IX TER
LES MEDES – BA

Girona i a 130 km

L’Estartit

de Barcelona

aqua.html

lonies.com/Med

www.anemdeco

Nou hostel
COSTA BRAVA

Allotjament en hotel
Allotjament a l’Hotel Les Illes o similar (l’Estartit).
L’hotel està situat al centre del poble, davant del mar.
Habitacions de 2 a 6 places, menjador amb capacitat per
a 100 persones, Wi-Fi, bufet, calefacció, bany, tovalloles,
llençols, TV, videovigilància i vigilant de nit.
Opció discoteca i/o pista de bitlles.

Com ho fem
Sortides de mig dia o d’1 dia / Estades esportives / Estades pedagògiques / Estades temàtiques / Estades
lingüístiques.

Què fem

Tallers

Caiac de mar / Snorkel a les Illes Medes / BTT / Cicloturisme / Submarinisme / Senderisme / Sortides culturals
/ Sortides naturalistes / Gimcanes / Orientació / Recorreguts en vaixell amb fons de vidre / Sortida Robinson /
Sortides a punts d’interès històric o cultural.

Natura, Nàutic, Gimcanes, Arqueologia i Treballs de
Síntesi.
TALLERS TEMÀTICS: Sant Jordi i les Illes Medes, la
Castanyera dels Pescadors, Els pirates de l’Estartit, L’Estartit i la Guerra freda.

Reserves al

977 666 433
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El Vallès Oriental

La Casa
Situada al peu del parc natural del Montnegre-Corredor, i
amb una capacitat de 250 places d’allotjament i 200 places
d’acampada.

Instal·lacions
Edifici convivències: 150 places
Refugi – Xalet: 100 places
3 Menjadors, 12 Sales polivalents, 4 camps de futbol, pistes de
bàsquet, fronton i piscina, rocòdrom, bosc i zona d’acampada. Calefacció central i aigua calenta.

14

Reserves al

977 666 433

El Vallès Oriental

2 50
places

Mo ge n t
CASA DE COLÒ

Llinars del
Vallès

NIES

(Barcelona). A 45

km de Barcelon
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ent.html
lonies.com/Mog

www.anemdeco

Activitats
SORTIDES D’UN DIA PER ESCOLES, CASALS I
CENTRES OBERTS
Bosc dels sentits. Carnestoltes. Científics. Coneixença
i cohesió de grup. Cultura popular catalana. Cultures
del món. Els oficis. Gimcana d’aigua. Gimcana Mogent.
Jocs Olímpics. Reciclatge. Sant Jordi. Temps d’aventura.
Titelles i ombres xineses. Viu el circ. Edat Medieval.
I a la tardor: La Castanyada. La Castanyada i taller de
panellets. La verema. Tió de Nadal. Novetat: Matemàtiques manipulatives.

COLÒNIES ESCOLARS
COM VIVIEN ELS NOSTRES AVIS: Les receptes de l’àvia Maria
CONEIXENÇA I COHESIÓ DE GRUP: Tots/tes units/des fem força
TRADICIÓ I CULTURA POPULAR: Viu la Festa Major
VIU EL CIRC: El Circ de les emocions
TEMPS D’AVENTURA: El Bosc de l’Aventura
CULTURES DEL MÓN: En Pepet se’n va de viatge
EDAT MEDIEVAL: L’Escut de la Cavallera Georgina
Cultura popular catalana. Fem teatre. El País dels contes.
Viu les emocions. La Prehistòria. Viatge a l’espai.

Reserves al

977 666 433
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El Montsià
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Delta Parc
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Instal·lacions AMPOSTA PARC
Habitacions de 2, 4, 6 i 8 places amb bany interior i de 14
places amb bateria de banys. Totes elles amb calefacció
i aire condicionat. Menjador de 350 places. Sales polivalents / Discoteca / Aula magna amb capacitat de 350-400
places / Sala de reunions / TV / Vídeo / Sala de jocs i de
treball / Venda de llaminadures i begudes / Camps de
futbol de gespa natural i artificial / Pavelló poliesportiu
cobert / Pista poliesportiva a l’exterior / Pistes de bàsquet
exteriors / Piscina de 25 x 12,5 metres.

Instal·lacions DELTA PARC
Habitacions de 6 i 8 places amb bany interior, calefacció i
aire condicionat / Menjador de 100 places / Sala polivalent
/ Discoteca / Sala de reunions / TV / Vídeo / Sala de jocs i
de treball / Servei de bar / Camp de futbol 7 (reglamentari

16

Reserves al

977 666 433

de gespa artificial) / 3 pistes de mini bàsquet exteriors o 1
pista de bàsquet / Piscina de 12,5 x 8 metres.

Activitats
Programes a partir d’1 dia, crèdits de síntesi i quaderns de treball. Rutes en bicicleta, piragua, multiaventura terrestre, multiaventura aquàtica, paintball, vela, Tuna Tour, creuer pel riu Ebre, descens de barrancs, perxar,
hípica, arts de pesca, visita a la llotja del peix, observació
del Delta, visita a Ullals de Baltassar, experiència agrícola,
aqüicultura dels ports, el món de l’apicultura, MónNatura
Delta, ecomuseu, parc eòlic, centre astrofísic, cambra arrossera, coves meravelles, visita a Sant Carles de la Ràpita,
gimcana, jocs esportius, visita a PortAventura, Caribe
Aquatic Park, Ferrari Land, Aquopolis, Barcelona, F.C.
Barcelona, zoo, Museu de Cera, Tàrraco romana, Museu
Gaudí de Reus...

El Baix Camp

183
places
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L’Hospitalet
de l’Infant

Instal·lacions

Activitats

La capacitat total de l’Alberg és de 183 places, distribuïdes
en un total de 40 habitacions amb bany i AACC/Bomba
de calor. D’aquestes habitacions, les set que es troben a
la planta baixa tenen el bany adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda. L’alberg compta amb servei de WIFI i
aparcament. A més, disposa de menjador, una sala d’estar
amb televisió i jocs de taula, sala de reunions amb projector, aula-taller, sala de jocs infantil, hall amb zona de sofàs
i una sala de reunions privada.

Escola de mar: Activitats sobre la fauna marina, la platja,
la pesca i el mar.
Aula de natura: Itineraris de natura i tallers.
Activitats esportives: Nàutiques (caiacs, vela, snorkel,
pàdel surf...), aventura (escalada, senderisme, BTT, Tir
amb arc), esports col·lectius (a les instal·lacions i/o platja).
Activitats culturals: Visita al Centre de visitants de
l’Hospital del Coll de Balaguer. Visita al Centre d’Interpretació de l’Oli i a la Cooperativa de Vandellòs...
Altres activitats: Tallers relacionats amb les energies renovables, robòtica combinada amb drons, tallers de circ...

Instal·lacions esportives: Piscina municipal coberta,
amb gimnàs i zona de benestar / Pistes esportives (tennis, pàdel, frontó, camp de futbol set de gespa artificial) /
Camp de futbol de gespa artificial / Pavelló poliesportiu /
Gimnàs d’Hifrensa / Base nàutica / Port nàutic.

Reserves al

977 666 433
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L’Alt Empordà

Ca n’Oliver
ESCOLA D’A

PREHISTÒRIA,
RQUEOLOGIA,
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Pontós

Instal·lacions

Activitats

La casa disposa de:
Habitacions de 6, 12 i 14 places / 1 menjador / 1 cuina /
2 sales d’activitats / Televisió / Vídeo / HS i CD / Equip
de música / Autocar fins a la casa / Esplanades amb porteries / Taules de ping-pong / Boscos i espais propis al
voltant de la casa / a 200 m hi ha la pista poliesportiva
del poble / Piscina.

Descobrirem com vivien els nostres avantpassats:
Construirem un poblat de cabanes, descobrirem el foc
i farem eines prehistòriques, anirem de cacera tot buscant rastres i petjades de diferents animals, construirem
dòlmens, descobrirem el bosc, realitzarem pintures rupestres dins d’una cova, farem vitralls com els de les catedrals medievals, aprendrem com cuinaven, ens farem
amulets, treballarem la pell i els teixits, farem cistells,
restaurarem objectes ceràmics... I amb els més grans treballarem en una excavació arqueològica. Com autèntics
arqueòlegs, analitzarem i estudiarem al laboratori les
restes que trobem.
També us oferim colònies de descoberta de l’entorn i
treballs de síntesi.

Reserves al

977 666 433
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La Casa

Activitats

Envoltada de bosc i amb un gran nombre de rutes i fonts
pels voltants.

Les activitats es poden adaptar al programa pedagògic de
l’escola i volen ser una finestra oberta a la pràctica i l’observació directa i en viu de l’activitat que es vol treballar.

Instal·lacions
La casa disposa de:
4 habitacions de 25 places / 2 Menjadors / Zona de pícnic /
Piscina / Camp de futbol / Pista poliesportiva de bàsquet i
futbol / Zona de gespa amb ombra / Granja d’animals / Sales d’activitats / Sala de mestres / Hort / Calefacció central
/ Servei de cuina casolana.

La vida a pagès: Granja, horta, la vinya i el vi, la llana,
arbres fruiters.
Coneixement de la natura: Itinerari de natura, supervivència, orientació, bosses d’olor, perfums, nit de bivac.
Transformació d’aliments: Galetes, pa, braç de gitano...
Altres: Màscares de guix, tir amb arc, malabars, castells,
fotografia.
Centres d’interès: El diable Banyetes, els indis, els
bandolers.

Reserves al

977 666 433
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El Baix Penedès
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La Casa
La casa on va viure la pedagoga Marta Mata, convertida en
una casa de colònies maca, àmplia i segura. Idònia per als
més petits amb activitats adaptades, i també per als alumnes de primària que vulguin conèixer millor els diferents
centres d’interès que proposa la casa.

Instal·lacions
La casa disposa de:
Habitacions a peu pla adaptades per a nens i nenes / Ben comunicada i amb accés fins a la mateixa casa / 5 sales d’activitats (una de 250 m2) / Calefacció central / Piscina de 10 x 6 metres de poca fondària / Biblioteca, parc i sorral infantil / Sala
de mestres equipada i amb Wi-Fi / Menjar casolà / 110 places.

Activitats
COLÒNIES. CENTRES D’INTERÈS (amb animació)
Nou!: La Carmina ja no contamina: Descoberta de l’en-
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Reserves al

977 666 433

torn natural de la casa, coneixement i respecte. Conscien
Conscienciació ecològica i familiarització amb les 5Rs.
La música: Experimentació amb instruments, cant coral,
visita al Museu Pau Casals, jocs musicals. Danses i cançons.
El cicle de l’aigua: Descobrim el cicle de l’aigua a partir
del conte de l’Àngels Garriga “El gran viatge de Gotaverda
i Gotablava”.
El circ: La família del circ, els seus personatges, les habilitats corporals, sentir-se protagonista i experimentar amb
les arts escèniques.
El Petit Príncep: Sabeu que aquest era un dels contes
preferits de la Marta Mata? Treballem l’amistat, el treball
en equip, la diferència i l’estima a partir dels personatges
del conte.
Per grans: Caterina; Remeiera o Bruixa.
SORTIDES D’UN DIA: La verema. Castanyada. Carnestoltes. Sant Jordi. Caga tió. Aliments. Galetes, melmelada
o mató. Els 5 sentits. El bosc dels lleons. Les plantes remeieres. Joguines reciclades. Treball en equip. Educació en
valors. Diada musical. L’elaboració de l’oli. El món casteller.
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La Casa

Granja escola situada al Solsonès.

Instal·lacions
La casa disposa de:
Habitacions de 4, 6, 10, 12 i 14 places / La majoria de les
habitacions són amb bany / 2 menjadors / 10 sales-taller
/ 4 sales d’activitats / Sala de professors / Biblioteca i videoteca / Calefacció central / Sala amb llar de foc molt
acollidora per a famílies i professors / Banys comunitaris
reformats / Camp d’esports i parc infantil / Piscina / Bosc
/ Animals de granja / Parc acrobàtic / Camp de futbol de
gespa artificial / 2 camps de bàsquet reglamentaris.

Clariana de
Cardener

Activitats

Estades relacionades amb la natura i el medi. Descoberta de l’entorn i tècniques d’acampada. Orientació +
geocaching i supervivència. Elaboració de perfums. Tir
amb arc. Circuit d’aventura. Rocòdrom. Granja i hort,
entre d’altres...
CENTRES D’INTERÈS
Educació infantil: Medieval. Circ. Cinema.
Cicle inicial: Indis. Circ. Cinema.
Cicle mitjà: Bandolers. Medieval. Circ. Cinema.
Cicle superior: Bandolers. Medieval. Rural. Aventurer.
TREBALLS DE SÍNTESI
La vida rural. L’aventura de moure’s.
Colònies en anglès

Reserves al

977 666 433
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El Garraf
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La Casa
Antiga masia catalana situada al Parc Natural del Foix, i a
només 5 km de la costa.

Instal·lacions
La casa disposa de:
Finca isolada de 23 hectàrees de bosc i camps / Ben comunicada i amb accés fins a la mateixa casa / Diversos espais
polivalents coberts / Calefacció i llar de foc / Piscina de 12
x 6 metres de poca fondària / Menjar casolà / No es comparteix / 80 places.
NOVETAT! Bany nou a la primera planta.

Activitats
COLÒNIES. CENTRES D’INTERÈS
(amb animació).
Escola de mar: Activitats amb barques i aquaris a la casa.
Visites al port i a la platja. Esports nàutics. Crèdit de síntesi (per a tots els cursos).
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Reserves al

977 666 433

Natura i aventura: Orientació. Circuit multiaventura. Hípica. Tir amb arc. Caiac. Vela. Espai cabanes. Itinerari de
natura. Tallers de natura i ecologia (per a tots els cursos).
Indis: Una història per endinsar-se a les tradicions, cultura i valors dels indis americans (per a infantil i inicial).
Cinema: El món del cinema es basa en el treball d’equip,
cadascú hi té un lloc i tothom és important. Tot fent un
curtmetratge aprendrem sobre el món del cinema (Per a
superior i secundària).
SORTIDES D’UN DIA
Castanyada. Carnestoltes. Sant Jordi. Caga tió. Aliments.
Galetes, melmelada o mató. La festa major. Els jocs tradicionals. Els 5 sentits. Un hivern ben viu (natura). Orientació. Dia d’aventura. Visita al port. El Parc del Foix.
Activitat d’estudi del paisatge.
Novetat aventura: 2 tirolines, ponts tibetans, tir amb arc
i circuit d’orientació.
CRÈDITS DE SÍNTESI
El mar i la pesca. Astronomia.

El Solsonès
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Clariana de
Cardener

La Casa

Activitats

Can Joval es una típica masía catalana envoltada de boscos i espais oberts situada a Clariana de Cardener i a 5
minuts de Solsona, oferim estades escolars i per a grups
familiars, amb cuina casolana i moltes activitats i eixos
diferents per tal de viure una experiència inolvidable!

Eixos d animació:
Natura.
El roure generós (colònies emocionals).
Festa major.
La nostra cançó.
El petit pagès.
Teatre.
L’era medieval.
El país de les diferències.
El bosc màgic.

Instal·lacions
La casa disposa de:
Casa principal: 60 places amb lavabo i dutxes.
Poble màgic: 60 places amb lavabo i dutxes pròpies.
Menjador i teatre (120 persones). Sala pallera. Sala taller. Sala professors.

Reserves al

977 666 433
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El Maresme
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La Casa

Activitats

Antiga masia restaurada de l’any 1665; situada al poble de Sant Andreu de Llavaneres, a la comarca del
Maresme. Estem envoltats de bosc i mar, i oferim una
alternativa per poder fer colònies escolars, recessos,
convencions, estades de reflexió, reunions de treball,
casals d’estiu, entre moltes d’altres coses.

Colònies:
Oferim diferents temàtiques depenent de l’edat dels infants i es proposen estades d’entre 1 i 4 nits per les colònies de cicle inicial, colònies de cicle mitjà, colònies
de cicle superior i crèdits de síntesi. Oferim diferents
activitats dirigides pels nostres monitors, gimcanes, tallers, jocs, rutes, sortides en bici, senderisme, orientació...

Instal·lacions
La casa disposa de:
Habitacions de 8, 6, 5, 4 i 3 places, dues d’elles adaptades
amb bany propi adaptat. Dos banys comunitaris amb
dutxes individuals. Dues sales d’estar amb SmartTV. Menjador amb diferents espais. Cuina pròpia. Ascensor. Calefacció. Wi-Fi. Projector, pantalla i altaveus. Bugaderia.
Piscina amb servei de socorrista. Instal·lacions esportives. Parc infantil. Camins ambientats en mig del bosc
pertanyent a la finca. Aparcament.

24

de
Sant Andreu
es
er
n
Llava

Reserves al

977 666 433

C.I.: Els Pirates, Medieval, El Circ, Indis, Mar i muntanya,
Maresme Modernista, Tradicions catalanes.
Sortides d’1 dia: La castanyada, la tardor, el mar, fem
gelats, descobrim la natura, un dia a la platja, fem cuina,
astrònom, el Modernisme...
Nàutiques: Activitats nàutiques fetes al Port de Sant
Andreu de Llavaneres, a 5 minuts de la casa. Vela,
caiac, paddle, surf, snorkel, bateig de submarinisme,
volta en barca...

El Vallès Oriental
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La Casa

Masia pairal amb animals de granja.

Instal·lacions
La casa disposa de:
1 habitació de 12, 1 de 32 i 1 de 36 places / Edifici annex amb
una habitació de 40 places / 3 menjadors / 3 sales taller /
Cuina pròpia / Pista polivalent / Piscina / Bosc i esplanades / Calefacció central / TV i vídeo / Sala de professors.

Activitats
Totes les activitats que es fan a Can Montcau estan concebudes per a fer de l’aprenentatge una diversió.

Adaptades a cada nivell escolar:
Mitjançant els tallers proposats, els nens/es coneixeran
com era la vida d’un pagès al llarg de cadascuna de les
estacions i les feines que havia de fer en cada moment.
Tallers:
La verema. La Castanyada. L’herbari. El pessebre vivent.
El Caga tió. El Carnestoltes. Les Mones de Pasqua. Taller
de mató. Visita a la granja. Fem pa. Recorregut de natura. Taller de melmelada. Bosses d’olor. Treballem l’hort.
Estampació de samarretes. Jocs d’aigua. Joc d’orientació.
Animals de granja:
Disposem d’un ampli ventall d’animals de granja: cavalls, gallines, un ase, ànecs, oques, porcs, conills, ovelles,
cabres, vaques, un paó i un gall dindi, amb les femelles
corresponents.

Reserves al

977 666 433
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La Casa
Can Pere és una masia granja-escola situada dins del
massís del Garraf, en ple parc Natural. Envoltada de
bosc mediterrani, molt propera al mar, gaudeix d’unes
instal·lacions isolades i alhora accessibles a tot tipus de
grups. A part d’acollir escoles i grups, a Can Pere produïm formatges, mel, oli i d’altres productes dels quals
podeu gaudir durant l’estada o comprar des de casa.

Instal·lacions
La casa disposa de: Dues plantes, a la planta baixa sales i
menjador, a la primera planta 80 llits en habitacions de 10
a 18 places. Piscina, pistes de joc, sala exterior, granja amb
animals, espai d’apicultura, hort ecològic.
Accés amb autocar fins a la mateixa casa. A 30 minuts de
Barcelona i Tarragona, en ple parc natural de Garraf.

Activitats
COLÒNIES. CENTRES D’INTERÈS (Amb animació,
activitats combinables).
GRANJA-ESCOLA: La vida a pagès. Les activitats del cen-
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Tarragona

Sant Pere
de Ribes

tre d’interès “La vida a pagès” de Can Pere es centren en la
descoberta de les diferents activitats ramaderes i agrícoles
de producció ecològica. (Granja, apicultura, formatge, hort).
NATURA: Els boscos de Ribes. A través dels diferents
personatges que viuen a Can Pere, descobrirem l’entorn
que ens envolta i aprendrem a valorar-lo, respectar-lo i
gaudir-lo amb activitats dinàmiques, lúdiques i didàctiques d’allò més entretingudes.
LLEURE: Les tribus de Ribes. A través de les Tribus que viuen per Can Pere, descobrirem la màgia que envolta la casa,
amb jocs i costums exclusius d’aquestes tribus. Una aventura que ens ajudarà a gaudir i endinsar-nos en la natura!
ECOLOGIA: Naturalment hipotètics. A partir de diferents hipòtesis els participants d’aquestes estades treballaran el context socio-ambiental actual. Can Pere, una
masia situada al mig del Parc del Garraf i ben a prop de
la Cova Negra, és un espai amb un gran valor ambiental
i rural que permetrà als participants a conèixer, estimar
i respectar l’entorn, a la vegada que es fomenta el seu esperit crític i capacitat de reflexió.
SORTIDES DE DIA: Visita a la granja, apicultura, oli,
fem de cuiners, plantes remeieres, animals del bosc, els
5 sentits, Castanyada, Carnestoltes, la festa major, lleure
(indis) jocs de cohesió (Eso), els 5 residus, els jocs dels avis.

El Vallès Oriental
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Sant Celoni

La Casa

Natura ben a prop de Barcelona i de Girona, que converteix Can Putxet en un punt de trobada ideal.
La casa, al peu del Montseny, i el seu entorn fan que les
instal·lacions siguin idònies per practicar diferents activitats d’aventura a l’aire lliure. Oferim un gran ventall d’activitats divertides, innovadores, didàctiques i emocionants.

Instal·lacions
La casa disposa de:
Habitacions de 48, 28, 10, 6 i 4 places / Menjadors / Piscina
/ Sales taller / Camp de futbol / Pista de bàsquet i voleibol
/ 3 ha de bosc privat / Gran jardí que envolta tota la casa.

Activitats
COLÒNIES I ACTIVITATS D’UN DIA
(Infantil a Batxillerat)
Aventura: Parc aventura, escalada, orientació, tir amb
arc, quads infantils, karts pedals, circuit de cordes, paintball infantil, reptes, BTT, “Humor amarillo”, big ball i paintball adults.
Natura: La Castanyada, itinerari sensorial, ecosistemes,
descoberta de la fauna, granja i supervivència.

Reserves al

977 666 433
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La casa
Can Ribas de Montbui és una casa pairal del s. XVI, propietat de la família Oliver Parellada, restaurada i convertida
en casa de colònies i escola de natura des de 1982. Comprèn
23 hectàrees de boscos, camps de conreu i instal·lacions.

objectius: fer passar als nens i nenes uns dies d’il·lusió,
alegria i felicitat, afavorir la bona convivència entre nens
i nenes en un entorn rural i familiar i fomentar el respecte per la natura i el medi ambient.

Instal·lacions

ACTIVITATS EXTERIORS: Viu el bosc. Laberint màgic.
País dels contes. Hort. Toca-Toca els animalets. Excursions. Xanques. Jocs populars i del món. Gimcana de Can
Ribas. Planetari. Fem música, Walkie-Talkie (Nou!)...
I moltes més!
TALLERS: Titelles de dit. Saquets d’olor. Fem pa o galetes. Objectes de fang. Imans de nevera. Figures amb pasta de sal. Paper reciclat.
Malabars. Experimentació. Màscares. Estampació de samarretes. Elaboració de colònia. Sabó artesanal.
CENTRES D’INTERÈS COLÒNIES: País dels contes. La
volta al món. Viatge a l’espai. Indis i cawboys. Drac Miquel. L’illa del tresor. El món rural. L’Edat Mitjana. Anem
de verema. La Castanyada. Elaboració de l’oli. Viu el bosc.
L’hort de Can Ribas. La ruta dels sentits (Nou!).

La casa disposa de: 12 habitacions de 18, 20, 24, 30 i 50 places
/ Baranes de seguretat / Llençols de sota a tots als llits / 30
lavabos amb dispensador de sabó de mans, 30 dutxes i 40
WC / Aigua calenta a tota la casa / Calefacció central / Diversos menjadors per a un total de 320 nens / Cuina pròpia
/ Camps d’esports per practicar futbol, bàsquet i voleibol
/ Circuits de natura amb jocs d’orientació / Animalets de
corral i hort / Equip de música / Planetari / Bosc interactiu.

Activitats
Les colònies i excursions escolars a Can Ribas són unes
sortides ludicopedagògiques que tenen com a principals
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La Casa
Can Riera de Ciuret, és una masia catalana del S.XVI,
restaurada com a casa de colònies. Situada dins el Parc
Natural del Montseny, en zona de Reserva de la Biosfera, envoltada de llocs de gran bellesa per gaudir del
contacte amb la fauna i la natura.

Instal·lacions
Instal·lacions interiors: 120 places. Casa gran 100 places, casa petita 20 places. Habitacions de 12, 14, 18, 20, 22,.....
places amb wc i dutxes dins l’habitació. 1 Menjador de 130
places amb llar de foc. 1 Menjador de 100 places amb llar de
foc. Menjador i sala d’estar per professorat amb TV i Wi-Fi.
Calefacció central. 1 Bloc per DRET A CUINA: Menjador,
sala, cuina i bloc sanitari de lavabos i WC. 1 Sala de monitors amb llar de foc. 3 Aules per tallers/activitats. Habitacions amb entrada i sortida independents. Bloc de sanitaris
amb dutxes i lavabos.
Instal·lacions exteriors: Grans esplanades per activitats
i jocs. Camp de futbol de terra. Camp de Korfball. Piscina
de 8 x 16 per adults. Piscina de 2 x 2 per petits. Bloc de Ser-

Fogars de
Montclús

veis sanitaris per l’exterior. Espai amb taules de fusta per
fer tallers. Gran carpa exterior per fer jocs i amb llum a la
nit. Casa amb 11 hectàrees de bosc propi i rierols. Itineraris
marcats. Sala discoteca amb llums de colors i equip de so.

Activitats
Sortides d’un dia EI + CI: La Castanyada. Bosc dels sentits. Gimcana del Circ. Gimcana dels Indis. Gimcana dels
astronautes. Gimcana dels insectes. Gimcana dels contes.
Sortides d’un dia CM + CS: Aventura: Activitats d’aventura: Escalada, tirolina, tir amb arc, orientació, cros de
muntanya, etc. Reptes. Jocs cooperatius. Gimcana de la
màquina del temps. Escola de natura.
COLÒNIES ESCOLARS
EI + CI: L’Astronauta. El follet del castanyer centenari.
CM + CS: Camp d’entrenament d’astronautes.
ESO: Colònies de cohesió de grup: Amb la novetat
d’aquest any: ESCAPE ROOM OUTDOOR.
CRÈDIT DE SÍNTESI
Crèdit de síntesi al Montseny: Un ecosistema per descobrir.
COLÒNIES EN ANGLÈS.

Reserves al

977 666 433
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La Casa

Activitats

Masia envoltada de camps i boscos, a 600 m del centre del
poble de Begues.

Es realitzen activitats d’1 dia i colònies.

Instal·lacions
La casa disposa de:
Habitacions de 16, 14, 12 i 8 places / Planta baixa: 3 habitacions de 12 i 2 habitacions de 8 places / A la planta de
dalt: 1 habitació de 8, 2 de 14 i 1 de 16 places / 3 sales per fer
activitats / 5 ha de terreny d’esplanades i boscos / Piscina
(14x7 m) i piscina infantil / Camp de bàsquet / Camp de
futbol / Granja escola / Calefacció central / TV i vídeo /
Taules de ping-pong / Màquina de begudes / Safareig i
rentadora / Wi-Fi gratuït.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ INFANTIL
La Castanyada. La granja. Coneixem la natura. Avui cui–
nem. Treballem la llana. L’hort. Fem paper. Estampació. Sals
de colors. La gimcana. Taller del joc popular. Jocs de nit.
Fils conductors: El follet Rigolet, la fada Ramia i la Reina
del Bosc.
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
• La granja. Plantem un arbre. La llana. L’hort. Cuinem.
La Castanyada (tardor). Sortida de natura. Fem paper
reciclat. Estampació. Sals de colors. Gimcana “l’Univers
juganer”. Gimcana “Som recicladors”. Gimcana dels exploradors. Taller del jocs populars. Jocs de nit.
Fil conductor: Els exploradors.
• La proposta d’activitats Edat Mitjana inclou cuina medieval (els panadons), gimcana “Natura Edat Mitjana”, jocs
medievals i vitralls.
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La Casa

Activitats

Can Solà es troba envoltada de 10 ha de boscos, prats,
camps d’esports i horta.

EIXOS D’ANIMACIÓ COLÒNIES
Educació infantil i primària (també en anglès i alemany): El circ de Can Solà, Bandolers, Natura i Fantasia,
Cinema i televisió, Super Herois, Cohesió de grup - Cultura Popular.

Instal·lacions
La casa central consta de:
2 menjadors de 80 places / Sala de monitors / 2 saletes / 7
WC / Cuina i rebost / Barbacoa.
Els bungalous consten de:
2 dormitoris de 24 i 26 places, un d’ells adaptat per a persones amb mobilitat reduïda / 12 dormitoris de 10 places
amb banys complets amb aigua calenta / Infermeria /
Sala de reunions.
La casa disposa de:
Una sala polivalent de 70 m2 / Piscina de 6x16 m / 2 camps
de futbol de gespa / 1 camp de futbol de terra / Camp de
vòlei platja / 1 pista de bàsquet / 1 carpa de 190 m2 / Barbacoa / Hort / Rocòdrom / Tirolina i tir amb arc / Calefacció
als menjadors i a les habitacions per a 100 places.

Crèdits de síntesi d’ESO
1er, 2on i 3er d’ESO (Els orígens del cinema i Energies renovables i no renovables. Vilobí d’Onyar).
ACTIVITATS D’1 DIA
De temporada: Castanyada, Sant Jordi, Carnestoltes, Natura i Aventura.
Altres: Aventura i festa Holly, El Circ, Indis, Cohesió de
grup i Cultura Popular, Tallers.
AMICS I FAMÍLIA
Jocs i dinàmiques per a totes les edats.
Slack line, activitats amb paracaigudes, joc de pistes,
manualitats, etc.

Reserves al

977 666 433
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Instal·lacions

Activitats

La casa disposa de:
Habitacions de 2 fins a 4 llits / Lliteres / Sales polivalents /
Sala de mestres / Terrassa amb glorieta i jardí / Hort / Pati
polivalent / Bosc i accessos a rutes de senderisme / Accés
segur de connexió amb el nucli de Vallfogona / Accés a la
zona esportiva de Vallfogona / Calefacció central / Servei
de cuina casolana / Monitoratge i guiatge propi / Servei
d’acompanyament i vigilància durant estones lliures i
nocturnes / Wi-Fi gratuït.

Us proposem un ventall d’activitats destinades al gaudir
dels nens i a l’aprenentatge en el lleure, en un entorn natural proper i segur.
Segons les vostres necessitats educatives i temàtiques,
adaptem i apliquem variacions al contingut de les activitats proposades.

Reserves al

977 666 433

CENTRES D’INTERÈS
Escola de màgia, Entre tam-tams i tipis, Aventura medieval, El món dels bandolers, Colònies en anglès, Treballs de
síntesi... Entre d’altres.
A més a més, estem oberts a les vostres propostes!
Coneixement de l’entorn. Descoberta de l’entorn (història, territori i paisatge). Tallers dinàmics i de manualitats; cançons i danses.
Jocs d’equip. Visites externes. Treballs de síntesi.

El Vallès Oriental
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La Casa
Masia restaurada del segle XV situada al terme municipal de
Llinars del Vallès on natura i lleure es troben per oferir als
usuaris una experiència engrescadora i a l’hora en harmonia amb l’entorn privilegiat del Parc Montnegre i Corredor.

Instal·lacions
La casa disposa de:
2 dormitoris de 22 places / 1 dormitori de 16 places / 1 dormitori de 5 places / 1 menjador / Sala de Mestres / Sales
interiors / Calefacció / Wi-Fi / Àrea de Bosc Privat / Àrea
de Pícnic i Barbacoes / Zones d’esbarjo i Lleure / Camp de
Futbol Rural / Piscina (7x3x1,4 m) / Poblat Prehistòric /
Zona d’Arqueologia.

Activitats
ESCOLARS / CASALS D’ESTIU / CAMPUS
SORTIDES DE DIA AMB ACTIVITAT: Cagatió, Carnes-

toltes, Castanyada, Castanyada amb panellets, Coneixença
i Cohesió de Grup, Cultura Popular Catalana, Cultures del
Món, Edat Medieval, El Bosc dels sentits, Els Oficis, Gimcana d’Aigua, Gimcana d’Aventura, Jocs Olímpics Rurals, Prehistòria al Corredor, Prehistòria i Arqueologia, Reciclatge,
Sant Jordi, Titelles i Ombres Xineses, Viu el Circ Medieval,
Cursa d’Orientació i Reexpliquem els Contes. (Opció d’activitats en Anglès).
ESTADES DE DIA: Lloguer de l’espai sense activitat
contractada.
COLÒNIES: Aventura al Corredor, Coneixença i Cohesió de Grup, Cultures del món, Edat Medieval, La
Història (Prehistòria, Edat Antiga i Edat Mitjana), Prehistòria i Arqueologia, Tradició i Cultura Popular, Viu el
Circ Medieval.
TREBALLS DE CAMP: Reactivació econòmica, Adaptats al centre.
FESTES PER AMPA’s / AFA’s: Festa d’Aigua i Escuma, Festa d’Inflables i Jocs, Festa de Jocs Esportius i Tradicionals,
Festa Musical i Dj.

Reserves al

977 666 433
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El Garraf
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La Casa
Antiga masia de l’any 1769, habilitada i reformada.

Instal·lacions
La casa disposa de:
12 habitacions de 10 a 26 places / Un menjador gran / 5 sales / Cuina pròpia / Piscina / Tatami reglamentari / 1 camp
de futbol / 4 pistes de bàsquet / 1 mini pista americana /
Observatori astronòmic / Planetari inflable / Bosc propi /
Discoteca / Calefacció a tota la casa / Tirolina / Rocòdrom.

Activitats
FILS CONDUCTORS DE LES COLÒNIES
Infantil i cicle inicial: Astronomia, màgia, el cicle de l’aigua i natura.
Cicle mitjà, superior i ESO: Astronomia, circ, natura, arqueologia i aventura. Possibilitat de colònies en anglès
per a tots els cicles.
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Reserves al

977 666 433

Canyelles

ACTIVITATS
Tots els cicles: L’escola d’astronomia del Dr. Star.
Ed. inf. i C.I.: L’escola de màgia. Descobrim El Cicle de l’Aigua.
C.M i C.S.: Astronomia i aventura. L’escola d’espectacles. Oliana Pons, l’arqueòleg d’Olèrdola.
ACTIVITATS D’UN DIA
La Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi, Cuina, Escola de
cel, Iniciació a l’aventura, Dinàmiques de Cohesió de grup,
Activitats d’aventura a la Platja de Vilanova.
ALTRES
Fem diferents tipus de celebracions. També tenim un menú especial per a famílies i grups. Pensió completa cap de
setmana (en un àpat s’inclou el menú especial).
• Estius en anglès.
• Crèdits de síntesi d’astronomia per a nens d’ESO.
• Calçotades per a grups.
• Festa de final de curs (festa de l’aigua...).
• Sala de 150 m2 per a formacions.

El Bages
L’Hostal Rural Dom Bosco està situat al nucli
antic de Castellnou de Bages, envoltat de boscos.
Disposa de 5 habitacions dobles amb bany, una
d’elles adaptada per a persones amb mobilitat
reduïda, i 1 habitació quàdruple.
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La Casa
Configura pròpiament el nucli antic de Castellnou de
Bages. Cal Fuster, Ca la Rosa, L’Ajuntament vell, Cal
Panxeta, Cal Noi Xic i Cal Mesures són les diferents dependències de la Casa. L’entorn rural, l’església romànica
de Sant Andreu (Segle XI) i la plaça del nou Ajuntament
configuren un nucli peculiar i diferent.

Instal·lacions
Camp de futbol / Pista poliesportiva / Pista de futbol 7 /
Pista de quads infantil / Activitats programades amb monitors especialitzats (rocòdroms, parc d’Aventura, 2 tirolines, quads infantils, tir amb arc, orientació i tota classe
d’activitats tant educatives com lúdiques) / Observacions
astronòmiques / Passejos a cavall / 2 piscines, una d’elles
infantil (obertes de l’1 de juny al 31 d’agost) / Ping-pong /
Rutes a peu i amb BTT / 2 sales de treball i reunió / 1 sala
de ball / Carpa polivalent de 240 m2 / 3 menjadors indepen-

Castellnou
de Bages

dents de 80, 45 i 25 persones / 150 places en habitacions
des de 8 fins a 30 llits / 1 apartament familiar / Habitacions
adaptades per a persones amb mobilitat reduïda / Calefacció central i aigua calenta / Wi-Fi / TV i vídeo / Servei
de bar i cafeteria.

Activitats
EXCURSIONS D’1 DIA: gimcanes temàtiques, jocs i tallers de circ i expressió, tallers de natura, bosc d’aventura,
la Castanyada, Carnestoltes, multiaventura...
ACTIVITATS D’AVENTURA: circuits de ponts, tirolina,
escalada, tir amb arc, cursa d’orientació, cros de muntanya, karts de pedals.
ACTIVITATS DE LES COLÒNIES: gimcanes lúdiques,
excursions a la Torre del Moro, el Putxot, la font de les
Índies... Bosc d’aventura, multiesport, multiaventura, tallers de natura, de circ, de màscares, de pallassos...
TREBALLS DE SÍNTESI: terra de maquis.
ACTIVITATS EN ANGLÈS

Reserves al

977 666 433
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L’Espai
Espai situat al terme municipal de Vallgorguina, on natura
i lleure es troben per oferir als usuaris una experiència
engrescadora i a l’hora amb harmonia amb l’entorn
privilegiat del parc natural del Montnegre i Corredor.

Instal·lacions
L’espai disposa de: Sala de Mestres, Sales interiors, Calefacció, 2 hectàrees d’espais exteriors, Àrea de Bosc Privat,
Àrea de Pícnic i Barbacoes, Zones d’esbarjo i Lleure, Camp
de futbol rural, Poblat Indi i Sala d’Astronomia.
NOVETAT: Rocòdrom.

Activitats
ESCOLARS • CASALS D’ESTIU • CAMPUS

36

Reserves al

977 666 433

SORTIDES DE DIA AMB ACTIVITAT
Astronomia, Cagatió, Carnestoltes, Castanyada, Castanyada amb panellets, Científics, Coneixença i Cohesió de
grup, Cultura Popular catalana, Cultures del Món, Edat
Medieval, El Bosc dels sentits, Els Indis, Els Oficis, Gimcana d’aigua, Gimcana El Cabirol, Jocs Olímpics Rurals, Reciclatge, Sant Jordi, Titelles i Ombres Xineses, Viu el Circ
Medieval, Reexpliquem els Contes i Temps d’Aventura.
(Opció d’activitats en Anglès).
ESTADES DE DIA
Lloguer de l’espai sense activitat contractada.
FESTES PER AMPA’s / AFA’s
Festa d’Aigua i Escuma, Festa d’Inflables i Jocs, Festa de
Jocs Esportius i Tradicionals, Festa Musical i Dj.
ESO, CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT
ACTIVITAT ESPECIAL + BARBACOA.

El Berguedà
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La Casa
Masia catalana totalment restaurada.

Instal·lacions
La casa disposa de:
Habitacions de 2, 4, 8, 12, 16 i 32 places / 3 menjadors (90, 90
i 50 places) / Llar de foc / Habitacions amb bany / Sala d’estar / Zona infantil / Sala polivalent de 100 m2 / TV / Vídeo,
DVD i equip de música / Piscina / Camp de futbol / Pista
de bàsquet / Ping-pong / Jardins i terreny d’acampada /
Bosc per a realitzar activitats / Cavalls...

Activitats
ACTIVITATS CULTURALS I LÚDIQUES:
Rocòdrom, tirolines, ponts, tir amb arc, quads, orientació,
hípica, jocs de piscina, bicy-cards… Taller de record del
Pedraforca.
TURISME RURAL
NOVA ACTIVITAT: Vull ser pastor d’ovelles per un dia.

Reserves al

977 666 433
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La Casa

Activitats

El Puig de Balenyà és un antic mas reformat i habilitat
com a casa de colònies des del 2010.

Educació Infantil: Escola de màgia. Els bibliotecaris de
contes, cavallers i princeses. Entre tam-tam i tipis.
Cicle Inicial: Entre tam-tam i tipis. Aventura Medieval.
Olimpíada a l’Antiga Grècia. El món dels bandolers. La
porta estel·lar “viatge al passat”. Colònies d’Anglès.
Cicle Mitjà: Aventura Medieval. Olimpíada a l’Antiga
Grècia. El món dels bandolers. La porta estel·lar “Viatge al
passat”. Colònies d’Anglès.
Cicle superior: Raid d’aventura. Trekking - Via Ferrada
Centelles. Geocaching. Construcció d’equips (team building). Hípica. Futbol flag. Mazaball. Lacrosse. Tchoukball.
Kin-ball. Colònies d’anglès.

Instal·lacions
1 habitació de 6 places amb bany / 1 de 6 places / 4 habitacions de 8 places / 1 habitació de 10 places / 1 habitació de 3
places amb bany adaptat / Noves habitacions a la planta
baixa: 1 habitació de 14 places, 1 habitació de 10 places, 1
habitació de 8 places / 2 sales amb capacitat per a 60 persones / 1 sala amb capacitat per a 12 persones / 1 menjador de
100 places / Bosc propi / Piscina (15x6 m) / Voleibol / Wi-Fi
/ Camp de futbol de terra / Calefacció / Cistella de bàsquet
/ Televisió / TVD / Transport públic proper: TREN I BUS.
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Reserves al

977 666 433

El Bages
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La casa

Ens trobem a la vora d’alguns dels paisatges més macos de Catalunya: les muntanyes de Montserrat i la vall
de Calders, amb la seva meravellosa conca, que es pot
apreciar des de la casa.

Instal·lacions
La casa disposa de:
Habitacions de 4, 22, 35, 40 i 60 places / 2 menjadors: de
100 i 40 places / Sala de música i 4 sales-taller / Equip
de música / TV / Megafonia / Riu i boscos / 2 camps de
futbol de terra / Pista de bàsquet / Piscina / Esplanada
per practicar esports d’aventura: tirolina, pont penjat,
miniaventura, rocòdrom / Gronxadors.

Activitats
COLÒNIES ESCOLARS
L’Edat Mitjana. Els pirates. La màquina del temps. Els
detectius i l’infiltrat secret. La prehistòria a la recerca del
foc. Els Jocs Olímpics (pac multiaventura). Les aventures
dels indis Sioux. Robòtica. I per als més petitets de l’escola oferim la possibilitat de conèixer el nostre vell amic,
el follet Picarol, i els seus grans contes, i també l’alzina
màgica i els seus companys del bosc.
SORTIDES D’UN DIA
Descobrim la tardor. Conèixer el Nadal de manera diferent. La Castanyada. La verema. Fem de cuiners. Taller
musical. Taller d’anglès. Emociona’t. Robòtica. I per als
més grans podem ampliar els programes i fer, també,
sortides culturals (coves, monestirs...).
NOVETAT
Projectes interdisciplinaris cicles inicial, mitjà i superior.
Crèdit de síntesi i colònies en anglès.

Reserves al

977 666 433
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La Casa

Activitats

Casa de colònies a l´Alt Empordà amb un ampli ventall
d´animals de granja.

SORTIDES D’1 DIA
Taller de ceràmica (torn i rakú), granja escola, passejades amb poni, Aiguamolls de l’Empordà, Museu Dalí,
Museu del Joguet, el Nautilus, taller de construcció de
capgrossos, visites i excursions a diferents llocs.

Instal·lacions

La casa disposa de:
Habitacions de 1, 2, 4, 6, 8, 12, 28 i 32 places / Menjador de
100 places / Sala de monitors de 10 places / Llar de foc /
3 piscines / Camp de futbol / Terreny d’acampada / Parc
infantil / Gran ventall d’animals de granja: ponis, burros,
gallines, pollets, llames, cabres, cavalls, vaques, porcs vietnamites, conills...
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Reserves al

977 666 433

EIXOS D’ANIMACIÓ DE LES COLÒNIES
Diferents eixos d’animació segons el nivell d’ensenyament.
ESPORTS
Hípica, BTT.

El Garraf
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La casa

Instal·lacions

Mas d’en Pedro està molt propera a la platja del mateix
nom, l’Estanyot del Mas d’en Pedro; lloc propici per a donar
a conèixer el medi litoral i marí del Garraf. La presència
d’esculleres i zones de roca, fa que apareguin molts animals que han convertit aquests espais en els seus llocs de
vida habitual, per la qual cosa són fàcilment observables;
estrelles de mar, eriçons, cogombres de mar, crancs, etc...
La seva proximitat a Vilanova i la Geltrú, permet també
l’estudi de la presència de l’home i l’explotació de recursos
mariners a través d’activitats de pesca tradicional.
Aquest centre d’interès per a infantil i primària combina
amb activitats meteorològiques i d’astronomia tot lligat
amb un eix d’animació, complementat amb activitats
lúdiques i de convivència. També s’ofereix un crèdit de
síntesi per a l’ESO.

La casa disposa de: Habitacions de 12, 10, 8 i 6 places /
1 menjador / Pati interior de 600 m2 totalment tancat / Sales-taller / Tennis de taula / Equips de so i projecció / Calefacció central / Aigua calenta / Piscina (només estiu) / Àrea
de pícnic / Adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

Objectius
Conèixer el medi litoral i costaner, valorar els diferents
medis i la seva diversitat, descobrir l’ús dels recursos naturals, adquirir actituds respectuoses amb el medi, sensibilitzar en les problemàtiques ambientals actuals, aprendre principis bàsics sobre meteorologia i astronomia.

Activitats
Descoberta del port pesquer. Animals de l’espigó, la subhasta, volada d’estels, tallers, astronomia, meteorologia,
jocs de nit, vetllades i danses, jocs i castells a la platja.

Reserves al

977 666 433
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La Casa

Activitats

Masia restaurada que disposa de 1.500 m2 edificats i de
50 ha de terreny.

Durant el curs escolar, Mas Pagès ofereix a les escoles
temes de treball que es realitzen a l’exterior, sempre en
contacte amb la natura i combinant l’aprenentatge amb
el joc. El que Mas Pagès pretén és que l’alumne gaudeixi
de l’experiència global d’aprofitar uns recursos que no pot
trobar dins l’aula.

Instal·lacions
La casa disposa de:
Camp de futbol / Pista de bàsquet / Piscina / Pista d’aventures / Sales d’estar i sales taller / 2 menjadors / 2 sorrals
/ 2 taules de ping-pong / Aire condicionat als menjadors
i a la sala gran / Calefacció central / Camp de golf de 18
forats PAR 54, camp de pràctiques, putting green i una
zona per a practicar l’approach i la sortida de búnquer /
Pitch-and-putt.
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Reserves al

977 666 433

CENTRES D’INTERÈS
Storytelling. Gamificació. Fem pinya!!! Busquem el nord.
El paisatge a través dels sentits. El paisatge mediterrani.
L’aigua. Mel i mató. Abelles. Aventura. Golf.
TREBALLS DE SÍNTESI PER AL 1R CICLE D’ESO
Meteorologia. El municipi rural. Astronomia. Golf.
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La Casa

ESO i Batxillerat: Molta aventura al Mirador.

A peu de pistes de l’estació d’esquí alpí de Port del Comte.

ACTIVITATS
Descoberta de l’entorn i tècniques d’acampada. Orientació + geocaching i supervivència. Tallers de natura.
Interpretació de la muntanya. Tir amb arc i BTT. Golf.
Rocòdrom. Parc acrobàtic i d’aventura al bosc. Tobogan
de muntanya (tubbies). El zoo a casa nostra.

Instal·lacions
L’alberg disposa de:
Habitacions de 4 i 8 places amb bany / 1 habitació adaptada per a minusvàlids / 2 sales de jocs / 2 sales d’estar per a
professors / Menjador i cuina pròpia / Calefacció central /
Piscina exterior, coberta i climatitzada / Camp de futbol i
pista de bàsquet / Rocòdrom.

Activitats
CENTRES D’INTERÈS
Infantil i CI: L’explorador Nyoki.
CM i CS: L’aventurer.

SETMANA BLANCA
Estades d’esquí de 2, 3, 4 ó 5 dies.
TREBALLS DE SÍNTESI
Aventura i Natura al Solsonès (època de primavera). Treball de síntesi totalment en anglès.
Colònies d’anglès

Reserves al

977 666 433
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La Casa
El Refugi de Remullà és una espectacular masia, de pedra,
situada en un entorn rural ideal per als amants de la natura on es poden realitzar diverses activitats, o aprofitar per
descansar gaudint del silenci i el paisatge.
El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, presenta
un preciós paisatge on la muntanya es fon amb el mar i on
es pot gaudir d’un lloc ple de contrastos. Dels cinc nuclis de
població que integren el municipi, tres es troben a l’interior, Vandellòs, Masboquera i Masriudoms, i dos al litoral,
l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava.

Instal·lacions
Refugi de 165 m2 construïts i amb un pati exterior de 73 m2,
distribuït amb 3 plantes.
La capacitat total de la casa és de 20 persones / Compta
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Reserves al

977 666 433

amb 3 habitacions, 2 per a 8 persones i 1 per a quatre / Dis
Disposa d’una cuina totalment equipada / Menjador / 2 banys
/ 1 sala d’estar / Terrassa exterior / Pati amb barbacoa / Servei de càtering.

Activitats
Lloguer de vehicles. Itineraris de natura. Escola de mar.
Lloguer de BTT. Activitats esportives a la platja i a la
muntanya.
I moltes més: risoteràpia, cata de vins, taller de coaching...
Preus especials per utilitzar les instal.lacions esportives
municipals (pistes de pàdel, tennis, Piscina Municipal
Coberta, gimnàs, piscines descobertes...).
Preu especial per fer ús de la piscina municipal descoberta de Vandellòs durant la temporada estival (a 2 km
del refugi).

El Tarragonès (Costa Daurada)
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Colònies en anglès
Especialistes en l’educació esportiva i de la natura.

Allotjament
Bungalows de fusta amb capacitat per a 4-5 persones
amb totes les comoditats.

Activitats
Programa àgil, divertit i diferent separat en grups
reduïts.

Tamarit
La Mora

ACTIVITATS AQUÀTIQUES: CAIAC, PADDLE
SURF, HOBBIE CAT.
Treballs de síntesi.
Jocs a la platja: Aprenentatge de “Kitesurf” fora de l’aigua sense taula.
Jocs esportius de platja: com Voleibol, Beisbol, Futbol
platja,...
Activitats d’habilitat: Jocs d’orientació, dianes i pas
de la xarxa, jocs d’estratègia amb pistoles d’aigua, activitats de cirs i funambulisme, DYI Walter Raft.
Activitats de bosc: Circuit de tirolines.
Activitats de nit.

Reserves al

977 666 433
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El Vallès Oriental

Vallgorguina

Instal·lacions:

Masia situada a 600 m del poble.
La casa disposa de:
Dormitoris de 6, 10 i 12 places, cuina pròpia, sales per a activitats i tallers, lavabos i dutxes amb aigua calenta, calefacció, piscina, voleibol, minibàsquet, zona de pícnic amb
tots els serveis, granja i naus per a animals, hort i camps de
conreu, 7 ha de bosc i camps per a activitats.

Activitats:
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977 666 433

La Selva

Reserves al

Estades de 2 a 5 dies: La vida a pagès (EI-EPRI), La prehistòria (CM-CS-ESO), Anem de colònies (EPRI), El Carnestoltes (EI-EPRI-ESO), El món del circ (EPRI).
Activitats i sortides d’1 dia: Visita a la granja (EI-EPRI).
El dolmen (EPRI-CM-CS). Transformació d’aliments,
galetes (EI-EPRI), pa, melmelada (EPRI). Itinerari de
tardor (EI-EPRI). Festa de la Castanyada (EI-EPRI). Jocs
d’aventura, tirolina, rocòdrom, tir amb arc (EPRI-ESO).
Tècniques de circ, malabars, diàbolo, plat xinès, xanques (EPRI). El bosc (EI-EPRI). Sant Jordi, fira de tallers
(EI-EPRI). Paper reciclat, protegim la natura (EPRI).
Joguines amb materials reciclats (EPRI). Estampació,
espelmes, cistelleria (EPRI-ESO).

Instal·lacions

1 habitació de 22, 20, i 12, i 2 habitacions de 10 places /
Annex d’habitacions: 1 de 8 places i 2 de 6 places (totes amb
WC i 1 d’elles adaptada) / 8 banys complets / 2 menjadors
/ 2 distribuïdors aptes per realitzar activitats / 2 sales
polivalents / Calefacció central / Wi-Fi / Projector / Pista
poliesportiva (futbol sala, bàsquet federat i mini, patinatge,
handbol, voleibol, tennis) / Piscina amb zona de platja
i gespa / Pista de bitlles catalanes i petanca / Tirolina /
Esplanades de gespa / Zona d’acampada / Era / Sorral / Hort
/ Animals de granja / Rocòdrom / Parc infantil / 6 hectàrees
de bosc amb circuits marcats.

Activitats

94

places

Can Font
NIES
CASA DE COLÒ
na
A 18 km de Giro

Brunyola

-Font.html

lonies.com/Can

www.anemdeco

46

Reserves al

977 666 433

Colònies amb Brúixola: Aventura i orientació (tir amb
arc, escalada, tirolina, cursa d’orientació). La natura i el
nostre entorn (itinerari de natura, gimcanes, la màgia del
bosc, rastreig pel bosc, jocs de nit). Multiesportives. Circ...
Tallers: Bosses d’olor. Creem el nostre bosc encantat. Sorra
de colors. Rellotges de sol. Samarretes de colors. Disfressa
de mag... Activitats d’un dia: Tallers d’expressió corporal.
Culturjoc. Tallers de natura. Multiaventura. Gimcanes
temàtiques. La Castanyada. Carnestoltes... Centres
d’interès: Les històries del món màgic. L’espai. El món del
circ. Activitats d’astronomia amb Polaris Lleure: Crèdits
de síntesi i colònies especialitzades en astronomia (amb
Sala del Cel i planetari inclòs). Excursions per l’entorn: El
volcà de la Crosa. El riu Onyar. El Castell Vell de Brunyola.
Terra d’avellaners. Colònies d’anglès.
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A 24 km de Giro

places

El Pla de l’Estany
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Instal·lacions

Esponellà

Masia pairal situada a la dreta del riu Fluvià.
La casa disposa de: Habitacions de diferents capacitats
/ Sales polivalents i tallers / 2 menjadors (que es comuniquen) / Sala de monitors / Llar de foc / Porxo interior / Esplanades per a jocs d’exterior / Piscina / Bosc propi / Pistes
de bàsquet / Pista de futbito i camp de futbol / Possibilitat
de dret a cuina.

Activitats

977 666 433

L’Anoia

Reserves al

Activitats amb Brúixola: Gimcanes, canoes al riu Fluvià,
espeleologia, tennis, minigolf, bàdminton, sortides de natura, tir amb arc, orientació, cros de muntanya...

Hostalets de
Pierola

Instal·lacions

L’alberg disposa de:
Recepció / Menjador i cuina / Sala polivalent / Una habitació adaptada amb bany, 4 habitacions de 4 places, 3 de 6
places, 1 de 8 places i 1 de 10 places / Bugaderia.
Possibilitat de llogar la casa amb dret a cuina.

Activitats
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Colònies escolars amb activitats. Estades sense activitats.
Treballs de síntesi. Colònies d’estiu...
Centres d’interès: Tèxtil. Prehistòria, paleontologia i
geologia. Natura i paper reciclat. A la zona: Activitats de
veremes. Olis i Xocolata. “Fem de paleontòlegs”.
Visites: al Museu Molí Paperer de Capellades i al Museu
de la Pell d’Igualada. Visita al C.R.A.R.C (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) de Masquefa.
Visites a Montserrat i a les Coves del Salnitre. Visita al
CRIP (Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica), on es fan les activitats “Fem de paleontòlegs” i
“Descobreix les P@leorutes”.

Reserves al

977 666 433
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L’Alt Penedès

Instal·lacions

Masia envoltada de vinyes i boscos.
La casa consta de: Habitacions de 16, 10, 8 i 6 places /
1 habitació adaptada de 6 places / 2 sales / 1 menjador /
TV i DVD / Calefacció central / Piscina (18x9 m.) / Pista de
bàsquet / Hort / Bosc propi i esplanades / Sorral / Possibilitat de llogar la casa amb dret a cuina.

L’Estol
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Activitats

Centres d’interès de les colònies:
El follet Martinet, El bruixot Merlot, L’Espantaocells i Dinosaures al Penedès?
Activitats d’1 dia: La verema, l’oli, granja de vaques +
mató/pastís de formatge, Carnestoltes, Sant Jordi, castanyades, manipulació d’aliments, horta i granja Estol, ruta
d’orientació i tir amb arc, recerca i classificació d’insectes,
torrons i Tions i Fem mones de Pasqua.

Sant Carles de
la Ràpita

Instal·lacions

L’alberg disposa de:
Restaurant / Menjador / Habitacions de 6 i 8 places amb
bany / Camp de futbol de gespa / Camp de futbol amb ges
gespa artificial / Piscina / Camp d’activitats / Pista de frontó
/ Pista poliesportiva / Picador d’hípica... I també menú de
Cap d’Any i celebracions!

Activitats
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Reserves al

977 666 433

Programes de 1, 2, 3, 4 i 5 dies i treballs de síntesi: Descoberta del P.N. del Delta de l’Ebre. Vela. Visita a la Cambra Arrossera. Erms salats i experiència agrícola. Visita a Tortosa.
Visita a Tarragona. Submarinisme. Quads i multiaventura.
Piragüisme. Perxar. Wake-surf. Jocs aquàtics. PortAventura Park. Creuer. Salt de pont. Visites a Barcelona. Hípica.
Recorreguts. Coves de Benifallet. Barranquisme. Els Ports.
Arts de pesca. Senderisme. Visita a Sant Carles de la Ràpita.
Tallers. Kitesurf. Paintball. Tennis i pàdel. Tuna Tour. Mel
Múria. Observatori de l’Ebre. Món Natura Delta. La Moleta
del Remei. Parc Eòlic de Les Colladetes. Taller d’arenes. BTT.
Equitació. Creuer Alfacs i desembocadura. Muscleres. Taller
de nusos i d’orientació. Ferrari Land.
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Instal·lacions

Equipaments:
Antiga masia adaptada a casa de colònies. Granja amb animals. Hort. Habitacions de 4 a 24 places. Sales polivalents.
Instal·lacions exteriors::
Camp de futbol i piscina. Esplanades, bosc i riu.

Activitats

La llegenda del Comte Arnau.
Parc d’Aventura.
La nostra vedella ecològica.
Descoberta del Pirineu i la riera.

El Ripollès

Campdevànol

El Baix Empordà

La Garrotxa

Albatros

’e
Alberg Vall d

ESCOLA DE MAR
Llaf

240
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ranc (Girona)

Equipaments: Habitacions de 6 places amb bany i terrassa.
Sales d’activitats. Discoteca. Calefacció central. Envoltada de
boscos.
Instal·lacions exteriors: Piscina. Tennis. Pista de bàsquet,
futbol sala i vòlei platja. A 600 m de la platja.
Activitats: Aventura pirata (EINF-PRI-ESO). Programes en
anglès: Brave adventurers (EINF-CI), High Performance Team
Center (CM-CS-ESO). Treballs de síntesi: High Performance
Center Project (anglès), Entorn marí.

El Baix Penedès

Artur Marto
ESCOLA DE MAR

ALBERG
na)
d’en Bas (Giro
Sant Esteve

55

places

ALBERG COMPLETAMENT NOU!
Equipaments: 1o habitacions de 4 places i 3 habitacions de 5
places, totes amb bany privat. Recepció, un menjador i una sala d’estar confortable, servei de bar, sala de jocs (futbolí i billar),
terrassa amb vistes precioses. Wi-Fi gratuït i servei de pàrquing.
A 3 minuts a peu de l’alberg es troben les instal·lacions del
pavelló municipal, el qual té pistes de bàsquet i sala d’entrenament amb màquines.
Activitats: Activitats a la Vall d’en Bas.

La Selva

rell
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gona)
Calafell (Tarra

Equipaments: 3 edificis d’habitacions. Habitacions de 4, 6, 8
i 12 places. Cuina. 5 sales de tallers. Sala d’actes. 3 menjadors
amb terrassa. Bugaderia.
Instal·lacions exteriors: Pista poliesportiva. Piscina (20x10 m).
Àrea recreativa. Esplanada de jocs. Taules de pícnic.
Activitats: Activitats d’escola de mar.
Treballs de síntesi.
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Equipaments: Centre esportiu ubicat a la Cala Canyelles. 30
habitacions amb bany complet. 12 habitacions amb bany collectiu.
Instal·lacions exteriors: 4 pistes de tennis. 3 pistes de pàdel
tennis. 1 pista poliesportiva de gespa artificial. 1 gimnàs. 3 rocòdroms. 1 frontó. 2 piscines (climatitzades).
Activitats: Escola de mar Altina. Programa esportiu. Escola
Arca. Treballs de síntesi.

El Baix Empordà

El Baix Camp
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TURA
ESCOLA DE NA
na)
la Selva (Giro
Romanyà de

80

places

brils 00
2

Càmping Cam

places

CÀMPING
ragona)
Cambrils (Tar

Equipaments: Masia dels segles XVI-XIX. 3 sales d’estar. Llar de
foc. Porxo. 3 menjadors. Habitacions de 2, 10, 16 i 26 places. Calefacció central.
Instal·lacions exteriors: Piscina. Camp de futbol, pistes de bàsquet i vòlei. Pati i prats adjunts a la casa. Bosc propi.
Activitats: Jocs. Manualitats. Oficis i tradicions. Teatre, titelles i
danses. Prehistòria i història. Tardor.
Treballs de síntesi.

Instal·lacions: Allotjament en Bungalows de 4 a 6 places, cuina
pròpia i menjador (Restaurant).
Instal·lacions exteriors: 1 sala- taller, zona d’esbarjo amb jocs ,
piscina , camp de futbol i pista de tenis.
Activitats: Activitats aquàtiques, Winsurf i Twister, sortida
Port Aventura, sortida Tarragona, sortida Aquapolis, colònies
escolars, activitats de lleure i natura, activitats dirigides per a
totes les edats.

La Cerdanya

La Selva

Ca m p u s Ce r
ALBERG
irona)
Puigcerdà (G

danya

2 50

places

Instal·lacions: 53 habitacions múltiples amb capacitat de 2 a
6 persones. Les habitacions són espaioses, modernes i funcionals, amb amplis finestrals que ofereixen espectaculars vistes de la vall. Totes compten amb bany privat, televisió i accés Wi-Fi. Disposem d’unes instal·lacions de primer ordre per
a realitzar qualsevol tipus d’entrenament entre les que destaquen un spa, un gimnàs d’alt rendiment (Hammer Strenght Official Training Center) i una pista de vòlei platja al nostre jardí,
ideal per a realitzar també entrenaments de potència.
Activitats: Activitats esportives de muntanya, activitats de
natura, patinatge sobre gel, esquí…

Can Freu
NIES
CASA DE COLÒ
ar (Girona)
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Instal·lacions: 8 Habitacions. 2 sales interiors amb llar de foc
i TV. Calefacció central.
Espais exteriors: Prat i bosc adjunt a la casa voltats per tanca. Piscina. Camps d’esports: futbol, vòlei i bàsquet. Terreny
d’acampada amb punt d’aigua. Circuit de ponts i tirolina.
Activitats: EINF: L’escola de màgia. El bibliotecari de contes.
Entre Tam, Tams i Tips.
CM-CS: Entre Tam, Tams i Tips. Olimpíades a l’antiga Grècia.
El cos humà: salut i aliments. El món dels bandolers.
CS-ESO: Raid d’aventura.

Reserves al

977 666 433
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El Baix Llobregat

El Moianès
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Equipaments: Habitacions de 10, 18, 20 i 26 places. 2 menjadors
amb capacitat per a 180 persones. 4 sales-taller. 1 sala polivalent.
Instal·lacions exteriors: Granja. Piscina. Camp de futbol i
diferents esplanades.
Activitats: Calendari de pagès. Follet Pepet. Festa Major. Cultura i aventura.

Equipaments: Habitacions de 4 fins a 28 places. 2 menjadors, un
de 60 i l’altre de 140 places. Calefacció i llar de foc, cuina pròpia,
sales per activitats (una de més de 90 m2) i el teatret (sala monogràfica). Tv, telèfon públic, zona WI-FI.
Instal·lacions exteriors: Camp de futbol i de bàsquet (no reglamentari). 1,5 ha. de terreny pla, parc infantil i piscina (12 x 6 m).
Activitats:
Escola de Bruixots.. (EINF-CI).
Escola de Cel. (CM i CS).

Osona

El Gironès
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Instal·lacions: Habitacions de 2, 3, 4 i 6 llits amb bany. 10 places adaptades. Biblioteca. Ascensor. Menjador. Sala de jocs
infantil. Sala de reunions. Sala d’actes / Auditori. Sala d’estar
amb TV. Sala d’estudis / ordinadors. Sala Taller. Instal.lacions
esportives. Jardí.
Serveis: Autobús. Bugaderia. Calefacció. Jocs de taula. Lloguer de bicicletes. Rentadora. Projector de diapositives. Recepció 24 h. Tennis taula. Servei de neteja. Wi-Fi. Tren.
Activitats: Vicus, històries i llegendes (EINF-EPRI-ESO). La
Plana de Vic, paisatge agrícola (CM-CS-ESO).
Treballs de síntesi: Els mitjans de comunicació. Novetat! Del
paisatge rural agrícola a la descoberta d’una ciutat.
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Equipaments:
El Pavelló (hab. de 16 i 22 places). El Xalet (3 hab. de 4 places, sala
d’estar, menjador, sala polivalent).
Instal·lacions exteriors:
Piscina, sorral, dos boscos, camp d’herba amb 2 porteries de futbet,
2 cistelles de bàsquet, ping-pong, pista de voleibol.
Punts a destacar:
Casa totalment barrada i a peu pla. Idònia per a grups d’educació
infantil i cicle inicial.
Centres d’interès: La bruixa Xota, El detectiu Gorbaxtov, El conte gegant, El Bosc de la Mafada, Els indis Tralarà, Els pallassos perduts, “William Hunt”, el Pirata.
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Equipaments:
Habitacions de 4 a 16 places i una de 24 places. 6 sales d’activitats. Calefacció central. Església romànica del s.X.
Instal·lacions exteriors:
Camp de futbol. Pista poliesportiva amb 3 pistes de bàsquet, 2
piscines, Granja, 2 parcs infantils, 3 camps d’aventura. Estany.
Activitats:
Granja escola (EINF-CI) o programa esportiu (CM-CS-ESO).

Equipaments:
La casa disposa de 4 edificis independents amb habitacions de
2, 4, 6, 8, 10 i 12 places. 6 sales polivalents i menjador. Cuina pròpia i casolana. Calefacció central. Disposa, també, d’un edifici
adaptat per als nens més petits. Sala d’actes. Discoteca.
Instal·lacions exteriors:
3 pistes poliesportives. Rocòdrom. Hípica. Camp de tir amb
arc. Piscina. Camp d’aventura, etc.
Activitats:
Visita a l’Estany de Banyoles. Tallers. Esports d’aventura.

La Selva
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Equipaments:
Habitacions de 20, 24 i 26 places. Cuina i menjador. Aula de natura. Sala d’estar amb llar de foc.
Instal·lacions exteriors:
Piscina (11x4 m). Pista de bàsquet de terra. Camp de futbol.
Esplanades i bosc.
Activitats:
Escola de natura i escola del bosc.
Activitats d’un dia, colònies escolars i estades amb dret a cuina.

El Molí de la
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Equipaments:
Antic molí fariner adaptat com a casa de colònies, que encara
conserva el molí de blat.
Habitacions de 2 a 16 places.
Instal·lacions exteriors:
Camp d’esports de futbol i bàsquet. Piscina.
Activitats:
Educació ambiental. El fanal de set colors. Els oficis. Osona. La
gota Gertrudis, una gota espavilada.

Reserves al

977 666 433
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L’Alt Empordà

El Vallès Oriental
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Equipaments: Casa amb 10 dormitoris amb lliteres de fusta, 4
sales de treball, sala de 230 m2, capella de 60 m2, espai cobert de
70 m2, pista coberta de minibàsquet, esplanada amb porteries
de futbol, bosc i esplanades diverses, animals de granja, hort,
piscina.
Activitats: Granja escola, activitats de natura, tallers. Colònies ambientades (EI-CI). Granja, natura, tallers i aventura
com escalada, rocòdrom, orientació, tir amb arc (CM-CS). Colònies creatives (CM-CS).
Treballs de síntesi per a l’ESO: El món rural. Història i natura. Solidaris/Solidàries.

Instal·lacions: Hab. de 4, 10, 12, 30 i 56 places / Menjador de 300
places / Caseta del Pinatar (14 places amb dret a cuina) / Torre independent amb 16 places / Sala taller / Sala amb parquet i miralls.
Instal·lacions exteriors: Pista coberta de 1.000 m2 polivalent
/ Bàsquet / Minibàsquet / Porteries de futbol / Pista descoberta
polivalent / Pista d’hoquei / Vòlei / 4 vies de rocòdrom / Pista de
patinatge / Piscina / Bosc propi / Via Ferrada / Parc d’aventura aeri
/ Tirolina de 60 metres.
Activitats: Aventura. Tallers, Multiesport, Gincames...
Treballs de síntesi i colònies d’anglès.

L’Alt Empordà

El Maresme
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Equipaments: Habitacions de 5 i 6 llits amb bany i habitacions
col·lectives. Ascensor. Sala amb TV. Sala polivalent. Calefacció.
Instal·lacions exteriors: Pineda amb zona de pícnic. Pàrquing. A 50 m de la platja.
Activitats: Natura i història empordanesa. L’Empordà, itinerari per mar i terra. Les olimpíades gregues. Fun with english.
Pirates a la costa! English camp, let’s go!
Exploradors del temps. Empúries, diversió extrema! Pescadors de professió. Treballs de síntesi.
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NIES
CASA DE COLÒ
lona)
Gualba (Barce

20 0
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Eurostage

TIAVENTURA
. ESTADES - MUL
ESCOLA DE MAR
)
ac (Barcelona
Caldes d’Estr

180

places

Equipaments: Casa Vents (70 places. Hab. de 2 a 16 places).
Casa Planetes (30 places). Bungalous (120 places. Hab. de 2
a 10 places). 3 menjadors. Piscina. 6 pistes de tennis de terra
batuda. Pista de bàsquet reglamentària. Pista de minibàsquet.
Tatami. Camp de futbol. Camp de vòlei platja. 3 sales de dansa
equipades. Rocòdrom. 1 pista d’esquaix, gimnàs, sauna. Sales
de tallers. Aquaris. Discoteca. 4 ha de terreny tancat.
Activitats: Activitats d’escola de mar i nàutiques.

El Baix Camp

Finca Prade

El Pallars Sobirà

s

NIES
CASA DE COLÒ
Prades (Tarra

2 84

places

gona)

Hotel Condes
*
del Pallars **

548

places

HOTEL
Rialp (Lleida)

Equipaments: Habitacions de 4 i 6 places amb bany complet.
Aules taller. 2 sales polivalents. 6 sales d’estar. Biblioteca. Calefacció central.
Instal·lacions exteriors: Piscina. 2 camps de futbol. 2 pistes
de bàsquet. 2 camps de vòlei. 2 camps de bàdminton. 2 camps
d’handbol. 1 camp de beisbol.
Activitats: Aula de natura. Aula de muntanya. Esports i jocs
tradicionals. Aula d’aventura. Aula d’història. Aula de psicomotricitat. Jocs de nit.

Equipaments: Habitacions de 2, 3 i 4 places, menjador (400 places),
piscina exterior, jardins i terrassa, bar i cafeteria, restaurant, ascensor, discoteca, sales d’activitats, Wi-Fi, guardaesquís i pàrquing.
Instal·lacions esportives: Pista de bàsquet, bàdminton, minigolf,
pista de tennis, voleibol i petanca, instal·lacions esports d’aventura,
spa amb piscina climatitzada, sauna jacuzzi, bany turc, dutxes i
gimnàs. Adaptat per a persones amb discapacitat.
Colònies d’Esquí i esports d’aventura.

La Conca de Barberà

La Cerdanya

Jaume I

La Bruna

ALBERG
ragona)
Francolí (Tar
L’Espluga de

196

places

Equipaments: Habitacions de 2, 6, 8 i 17 llits. Habitacions de 6
llits amb bany. Sala amb TV i DVD. Sala d’actes amb capacitat
per a 100 persones. Sala de jocs. 4 sales-taller. Biblioteca. Ludoteca. Calefacció.
Instal·lacions exteriors: Piscina. Jardí amb perímetre delimitat. Camp de futbol. Pàrquing.
Activitats: Esport i natura a l’Espluga. La vida a l’Edat Mitjana. Aventura i cultura. Històries dels nostres avantpassats.
Fun with english. English camp, let’s go! El tresor de Sant Jordi.

ES
TATS ESPORTIV
ALBERG ACTIVI
a)
rdanya (Lleid
Bellver de Ce

260

places

Equipaments: Habitacions de 2, 3, 4, 6 i 8 places amb bany. Sala d’estar i zona d’internet. Restaurant per a 150 persones. Bar
musical. Terrassa solàrium amb piscina infantil. Sala d’actes. 4
aules. Pati. Jocs infantils i zona verda.
Activitats d’aventura i setmana blanca.

Reserves al

977 666 433
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L’Anoia

L a Ce n s a d a

El Maresme

100

places

NIES
CASA DE COLÒ
ui (Barcelona)
da de Montb
Sta. Margari

Instal·lacions: Habitacions de 4-18 places, cuina tradicional,
2 sales d’activitats i 3 menjadors. Instal·lacions exteriors: Dos
piscines, espai infantil, zona de bosc, zona d’esbarjo.
Activitats de colònies: Follet dels sentits, l’Ènia vol ser una
Cowgirld, vols ser un ninja? Aventura’t, castanyades etc.
Activitats d’un dia: La Castanyada, Dinàmiques de grup,
Team Building, descoberta del bosc a la tardor, etc.

447

places

NIES
CASA DE COLÒ
Tiana (Barcelo

na)

PENSIÓ COMPLETA | DRET A CUINA | ALLOTJAMENT

Equipaments: Habitacions de 6 a 18 places. 5 menjadors. 12
sales-taller. Teatre. Claustre. Sala d’estar amb TV. Capella.
Instal·lacions exteriors: Camp de futbol de terra. Pistes poliesportives. Jardí. Piscina. Pineda.
Activitats: Escola de cooperació i solidaritat (activitats temàtiques, gimcanes, tallers, jocs...).
Treball de síntesi.

El Baix Empordà

El Baix Empordà

La Fosca
ESCOLA DE MAR
na)
Palamós (Giro

166

places

Equipaments:
Habitacions de 4/6 places amb bany. 1 sala de joc i esbarjo.
1 aula-taller.
Instal·lacions exteriors:
Pati gran i jardí. Piscina. Poliesportiu municipal a 500 m de la
casa. A 1 km de la platja de La Fosca.
Activitats:
Art de pesca (EINF-EPRI-ESO).
Treball de síntesi: Entorn marí.

56

La Conreria

www.anemdecolonies.com

La Garbinad

a

BASE NÀUTICA
na)
Montgrí (Giro
Torroella de

2 35

places

Equipaments:
Habitacions de 5 places amb bany i terrassa. 2 menjadors. 2
sales d’activitats. 3 aules-taller.
Instal·lacions exteriors:
Terrassa exterior. Piscina. Bàsquet. Camps de futbol. Vòlei
platja. Jardí. A 300 m de la platja.
Activitats:
Juga i fes esport (EI-CI). Viu l´esport (CM-CS-ESO): Caiac, tots
al riu, BTT, orientació, minigolf, tir amb arc, escalada en rocòdrom, salvament i socorrisme, futgolf, iniciació al kitesurf,
triangular esportiu, activitats de nit...
Treballs de síntesi: Riu, esport i mar.

El Vallès Oriental

Segarra

La Granja

La Guàrdia L

LA
GRANJA ESCO
Sta. Maria de

Palautordera

(Barcelona)

ad a

NIES
CASA DE COLÒ
a)
Segarra (Lleid
Montsoriu de

86

places

244

places

Equipaments:
La casa disposa de: Sala polivalent per a 300 persones. Cuina
pròpia. Discoteca. 4 sales amb TV i vídeo. Teatre.
Instal·lacions exteriors:
8 pistes de bàsquet reglamentàries. Camp de futbol de terra.
Piscina. Esports d’aventura. Pista d’equitació. Animals de granja, cavalls i ponis. Bosc, prats i hort.
Activitats:
Colònies d’educació emocional. Colònies en anglès. Colònies
de granja i natura. Colònies temàtiques.

Equipaments:
11 habitacions amb 86 places en total, dues sales d’activitats,
celler.
Instal·lacions exteriors:
Hort. Granja d’animals Piscina. Pista poliesportiva. Camp de
futbol de terra. Zona de pic-nic.
Activitats:
Tallers de cuina. Taller d’hort ecològic. Granja escola. Programes d’autonomia. Escola de cel.

El Baix Camp

El Bages

La Marinada

La Ruca

ESCOLA DE MAR
ragona)
Cambrils (Tar

110

places

Equipaments: A 500 metres de la platja / Habitacions de 4 i
6 places / Sala de jocs amb taules de pin-pong / TV / Equip de
música i Wi-Fi / Calefacció.
Instal·lacions exteriors: Pista de voleibol coberta i amb
graderies / Camps de futbol i pista de bàsquet / Piscina.
Activitats: Descoberta del litoral. El port de Cambrils. Viatge
en vaixell. La llotja. Castells de sorra. Aquari i Toca-Toca...
Treballs de síntesi: El mar, font de vida i de cultura.
Colònies en anglès.

NIES
CASA DE COLÒ
lona)
Avinyó (Barce

140

places

Equipaments: En destaquen les noves habitacions, de 4, 6, 8
i 10 places, així com un ampli menjador i 4 sales d’activitats.
Instal·lacions exteriors: Boscos. Zona de jocs infantils. Riu.
Piscina. Esplanades. Ruta verda.
Activitats: Centre d’educació ambiental. Ai! No m’aixafis!
(EINF). Descobreix el bosc amb l’esquirol Oriol! (CI). Agents
del cos de defensa de la sostenibilitat! (CM-CS). Un univers
d’aventures! (CM-CS). Activitats d’aventura.
Treballs de síntesi (ESO)

Reserves al

977 666 433
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El Berguedà

Osona

La Sala
NIES
CASA DE COLÒ
)
llet (Barcelona
La Pobla de Li

163

places

NIES
CASA DE COLÒ
u (Barcelona)
Sa
Vilanova de

190

places

Equipaments:
Habitacions de 4, 6 i 8 places amb bany. 4 sales per activitats.
Menjador, cuina.
Instal·lacions exteriors:
Piscina de 16x10 m. Envoltat d’esplanades i boscos aptes per al
joc. Rocòdrom i tirolina. Terreny d’acampada.
Activitats:
Escola de natura. Rutes i itineraris.

Equipaments: 1 menjador de 130 places. Habitacions adaptades. 2 sales d’activitats.
Instal·lacions exteriors: Piscina. Parc infantil. Camp de futbol,
voleibol i pista de bàsquet.
Activitats: Fem ciència. Els bandolers. Aventura. Astronautes. Escola de bruixes i bruixots.
Treballs de síntesi.

El Baix Empordà

La Cerdanya

Marcel Mail
ESCOLA DE MAR
L’Es

lot

1 44

places

)
tartit (Girona

Equipaments:
Habitacions de 8 places amb bany. 3 sales d’activitats.
Instal·lacions exteriors:
Piscina. 2 camps de futbol. Bàsquet. Voleibol. Molt espai exterior. A 500 m de la platja.
Activitats:
Mariners a bord (EI-CI-CM-CS). Programa lúdic esportiu especial per a 6è de Primària.
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M a re de D é u
de les Neus

246

places

ALBERG
irona)
La Molina (G

Equipaments: Habitacions de 2, 4, 6 i 8 llits. Equipat per a persones amb mobilitat reduïda. 2 sales d’actes amb capacitat per a 180
persones, sala de música, sala d’estar, sala de jocs de taula, biblioteca, sala amb TV i DVD, Wi-Fi, bugaderia, calefacció, pàrquing,
camps de futbol i bàsquet.
Activitats: 365 dies d’esport i aventura. Multiactivitats a la natura. La Cerdanya, una comarca de muntanya. English camp, Let’s
go! D’Homo antecessor a Homo sapiens, a la recerca de la baula
perduda. Som curiosos i explorem. Viu el Pirineu! (Novetat!).
“Fun with English”.

El Vallès Oriental

La Garrotxa

M as B adó
IA
ESCOLA DE MÀG
lona)
Safaja (Barce
Sant Quirze

20 0
places

Mas Gircós
NIES
CASA DE COLÒ
Besalú (Girona

174

places

)

Equipaments: Habitacions de 6 places amb bany complet.
Calefacció central. 6 sales d’activitats. 1 menjador de 210 places.
Instal·lacions exteriors: Camp de futbol. Pista poliesportiva.
Piscina. Jardí i bosc propis.
Activitats: 3.0 - D’un planeta spam a un planeta desitjat
(connecta’t al coneixement mitjançant les noves tecnologies).
Programes d’anglès: Ready, steady… go! (EI-CI-CM-CS-ESO).
Activitats Escola de màgia (EI-CI).
Treball de síntesi: La sostenibilitat.

Equipaments: Es composa de tres sectors: la Casa Gran,
Baobabs i La Vivenda. Habitacions de 2, 6, 10, 14 i 20 places.
Instal·lacions exteriors: A l’aire lliure comptem amb terrenys
d’acampada, prats per a jocs, un envelat per celebracions
i esdeveniments, un rocòdrom i un camp d’aventura, una
piscina i tota mena d’itineraris de natura.
Activitats:
L’aventura medieval. Hípica i aventura. El bosc de Gircós. Els
volcans de la Garrotxa. Vida, arts i costums a l’Edat Mitjana.
Esports i Natura.

La Garrotxa

La Noguera

Mas Pinsach
LCANOLOG
ESCOLA DE VU
Mieres (Girona

)

IA I ESPORTIVA

Mas Portal
109

places

Equipaments: Planta baixa: Menjador. 4 sales-taller. Cuina.
Lavabos i sala de TV. Primera planta: Habitacions de 4, 8, 12 i 18
places. Sala de mestres i sala d’estar.
Instal·lacions exteriors: Camps d’esports, piscina i 40 ha de
propietat. Envoltada de boscos.
Activitats: Escola de vulcanologia (EI-CI-CM-CS-ESO). Escola
medieval, història de l’Edat Mitjana (EI-CI). Escola esportiva
(CM-CS-ESO).
Treball de síntesi: Aprendre de la terra.

L
ESCOLA DE CE

160

places

Àger (Lleida)

Equipaments: Edifici Mas Portal (edifici principal). Menjador
de 120 places. Cuina. Sala de mestres. Habitacions per a 4 i 6
persones amb bany. 3 sales d’activitats. Calefacció central.
Instal·lacions exteriors: Zona d’acampada. Piscina. Pista de
bàsquet (terra). Camp de futbol. Molt espai exterior.
Activitats: Escola esportiva (CM-CS-ESO). Escola d’astronomia (EI-EPRI-ESO).
Treball de síntesi: L’espai natural del congost de Mont-rebei.
Descoberta i estudi de l’univers.

Reserves al

977 666 433
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El Gironès

El Bages

M a s Su r o
LA
GRANJA ESCO
Cartellà (Giro

70

places

na)

Masia Els Cla
L
ESCOLA DE CE
Santa Maria

pers

na
d’Oló (Barcelo

)

80

places

Equipaments: Habitacions de 6, 8, 12 i 14 places. Sala d’estar.
4 sales-taller.
Instal·lacions exteriors: Piscina. Terreny d’acampada. Camp
de futbol. Camp de voleibol i minibàsquet. 3 hectàrees de bosc
i prats encerclades amb una tanca.
Activitats: Animals de granja. Educació ambiental. Apicultura. Transformació d’aliments. Ecosistemes i natura. Excursions i descobertes...

Equipaments: Habitacions de 34, 22, 12 i 6 places. 3 sales de celebracions. 2 llars de foc. Capella privada. Piscina. Barbacoes.
Antic forn de pa. Celler. 50 ha de terreny i conreus. Camp de
futbol. Camp de vòlei. Servei de cuina.
Activitats: Gimcana de l’astronauta. Taller de planetes. Camp
d’entrenament. Jocs de nit (El cas de l’astronauta, Amagar-se
en l’espai, Les constel·lacions, etc).
Possibilitat d’activitats en anglès i estades sense activitats.

El Pallars Sobirà

La Conca de Barberà

Món Natura
Pirineus

94

places

ALBERG
u (Lleida)
Son, Alt Àne

Instal·lacions: 22 habitacions de 4 llits i 2 habitacions de 3
places. Habitacions amb un espai de treball i un bany propi.
S’hi pot accedir amb ascensor.
Laboratori. Planetari. Auditori. Biblioteca. Ludoteca i espai
de jocs.
Activitats: Fauna dels Pirineus. Viatge per les galàxies.
Pirineus Natura. Rastres de fauna. Menjadores d’ocells. Excursió al Parc Nacional. Observem els voltors!. El secret de
l’almesquera. Fauna nocturna.
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Mó n S e r è
LA
GRANJA ESCO
ragona)
Les Piles (Tar

100

places

Equipaments:
Habitacions de 4, 22 i 26 places. Sala polivalent de 225 m2. 2
menjadors de 50 places cadascun. 3 sales-taller. Porxo per fer
activitats i pati. Cuina casolana. Granja adaptada per a persones amb mobililtat reduïda.
Instal·lacions exteriors:
Pista esportiva. Terreny per realitzar activitats. Piscina. Granja. Hort. Bosc.
Activitats:
No diguis blat. Vida a pagès (hivernacle a l’hort i granja). Sabors i olors. Medi ambient. Meteorologia. Itineraris.

El Baix Empordà

Pou del Glaç

IVA
TIVA I ESPORT
ESCOLA CREA
)
pordà (Girona
La Bisbal d’Em

El Ripollès

21 4

places

Roques Blan
ENTURA
ESTADES D’AV
er (Girona)
Ribes de Fres

q ues

100

places

Equipaments:
Habitacions de 2, 4 i 6 places al Castellet. Habitacions de 6 i
10 places i 2 sales amb llar de foc al Mas Morunys. Menjador
amb llar de foc.
Instal·lacions exteriors:
Jardí. Jocs infantils. Piscina. Futbol. Bàsquet i tenis. Diferents
circuits de ponts per a cada cicle i tirolina horitzontal.
Activitats:
Escola creativa i esportiva (EINF-EPRI-ESO).

Equipaments:
La casa consta d’un sol edifici distribuït en tres plantes. 2 menjadors amb capacitat per a 124 places. Cuina. 21 habitacions de
3, 4, 6, 8 i 10 places. Sales polivalents. Ascensor.
Instal·lacions exteriors:
Diferents espais per a jocs. Piscina.
Activitats:
Entre rius i muntanyes. Estades de neu. Trekking aquàtic. Espeleologia. Cursa d’orientació. Pont tirolès i ràpel.

Osona

El Baix Penedès

Sant Julià
NIES
CASA DE COLÒ
celona)
Vilatorta (Bar
Sant Julià de

109

places

Equipaments: Habitacions de 2, 4 i 6 places. Cuina i menjador.
Calefacció central. 2 sales. Piscina. Camp de futbol. Pista de
bàsquet. Circuit de bicicròs. Camp de paintball i tir. Rocòdrom.
Tirolina.
Centre d’interès: Un món d’aventures.
Activitats: Ambientació educació infantil i cicle inicial
(En Fabulat i els mil i un contes). Ambientació cicles mitjà i
superior (Fibló l’aventurer i el misteri mil·lenari).

Santa Maria
ESCOLA DE MAR
arragona)
Coma-ruga (T

de l M a r
30 0
places

Equipaments: Accés directe a la platja. Habitacions de 4, 6, 8 i
10 places amb bany i sense. 8 sales-taller. Sales de lectura. Sala
de jocs. 2 sales d’estar amb TV. Connexió a internet. Cafeteria.
Instal·lacions exteriors: Escola de surf de vela. 60.000 m2 de
bosc. Bosc d’aventura.
Activitats: Pirates a la costa! Científics a la mar! Viure l’època
dels romans a Tarraco. Els petits grumets. Viure com els indis.
365 dies d’esport i platja. Exploradors del temps. English camp,
let’s go! Festival de circ. La mar d’injustícies. Submergeix-te a
la Mediterrània. Fun with English. Tarraconensis, seguint la
petjada dels escipions.

Reserves al

977 666 433
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El Maresme

er
Torre Ametll
ALBERG
)
ar (Barcelona
Cabrera de M

El Baix Empordà

167

places

Equipaments: 61 places en habitacions de 2 i 6 llits amb bany
i 106 places en habitacions de 2, 3, 12 i 16 llits. Sala de reunions.
Sala d’actes per a 104 persones. Sales per tallers.
Instal·lacions exteriors: Pàrquing i camp de bàsquet.
Activitats: Exploradors del temps. Com viure amb les renovables. D’Homo antecessor a Homo sapiens, a la recerca de la
baula perduda. Viatge a la lluna. La nostra natura. Fun with
English. Festival de circ. Pirates a la costa! English camp, let’s
go! Viure com els indis.

a
Torreferran
L
ESCOLA DE CE
)
pordà (Girona
Bellcaire d’Em

1 30

places

Equipaments: Masia catalana del segle XV, amb torre de defensa. Habitacions de 4, 6, 8 i 10 places. Sales d’activitats.
Instal·lacions exteriors: Camp de futbol, vòlei, bàsquet. Molt
espai exterior. Piscina.
Activitats: Escola de cel (EI-CI). Escola nàutica esportiva,
també íntegrament en llengua anglesa! (CM-CS-ESO).
Treball de síntesi: Adventure & Nautical Sports.

Activitats d’1 dia
La Verema .......................................... Pàg. 66

Escoles de mar ................................. Pàg. 80

La Castanyada ...................................Pàg. 67

Escoles de cel ....................................Pàg. 82

L’El·laboració de l’oli .........................Pàg. 70

Fem de cuiners ................................. Pàg. 84

Coneixença i cohesió de grup .....Pàg. 70

Tallers ................................................... Pàg. 85

Carnestoltes .......................................Pàg. 71

El circ ................................................... Pàg. 89

Nadal .....................................................Pàg. 71

Festa de l’aigua ................................. Pàg. 90

Les cultures ........................................Pàg. 72

Base nàutica ......................................Pàg. 92

Natura ...................................................Pàg. 74

Jocs Olímpics ................................... Pàg. 93

La granja ..............................................Pàg. 76

Gimcanes ........................................... Pàg. 94

Fem de pagesos ............................... Pàg. 80

Multiaventures ................................. Pàg. 96

* Els preus marcats a les activitats d’un dia són vàlids excepte error tipogràfic o canvis en l’IVA vigent a
l’hora d’editar aquesta publicació. Cal verificar el preu abans de contractar una excursió.
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Llar d’infants - Infantil
Primària - Secundària
FESTES POPULARS
La Verema, La Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi.
ESPECIAL NADAL
Pessebre vivent, El Caga Tió!, Els patges del bosc
encantat, Taller de felicitacions de Nadal.
GRANJA I HORT
Visita a la granja, Granja llibre gegant, Iniciació a
l’hort, Hort llibre gegant, Bosses d’olor.
BOSC
Construcció de cabanes, Herbari, Indis, El
trencaclosques de la natura, Llibre gegant del bosc,
Passejada pel bosc.

ACTIVITATS
Jocs Olímpics, Un dia d’esports, Jocs tradicionals,
Gimcana d’aigua, Aprenem malabars, Orientació, Tir
amb arc / miniarc, Mercat, Les 3 “R” (reduïr, reutilitzar
i reciclar), Científics per un dia, Juguem amb els
sentits, Astronomia, Taller d’estampació, Descobrim
d’on venen els aliments, La gimcana de les vocals,
Fem sabó, Fem colònia, Futbolgolf, Llibre gegant
d’endevinalles, Llibre gegant dels contes.

ELS NOSTRES TALLERS:

• Taller de ceràmica Rakú (EPRI-ESO)
• La màgia del color (CM-CS-ESO)
• Taller de reciclatge i transformació
del vidre (EPRI-ESO)

T’ESPEREM

977 666 433
SANT ESTEVE SESROVIRES
www.anemdecolonies.com

ACTIVITATS D’1 DIA

Verema
ÈPOCA: SET - OCT

ACTIVITAT RECOMANADA
LA VEREMA AL PENEDÈS
Cal Mata - Saifores

ANEM DE VEREMA
Mogent - Llinars del Vallès

Anirem a visitar les vinyes. En Pere Bóta de Vi ens
explicarà tot el procés per aconseguir el resultat final d’un bon vi, des del moment de plantar els ceps
fins al moment de posar el contingut en una ampolla. Ell ens ajudarà a extreure el raïm de les vinyes i
ens conduirà fins al Mogent, on farem la trepitjada
i la premsada per elaborar el vi i, després, fer-ne un
petit tast. Finalment, prepararem l’ampolla plena de
most que ens emportarem a casa (una per nen).
Nivells: EPRI-ESO. Preu: 13,60 €

LA VEREMA AL XARAGALL

La sortida es pot complementar amb una
visita a un dels cellers de la comarca per
veure directament l’elaboració actual, embotellament i etiquetatge del vi de la denominació d’origen Penedès.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 11,50 €

LA VEREMA A CAN MONTCAU

Llinars del Vallès
Visitarem la vinya, ens emportarem el raïm i aprendrem a trepitjar-lo. Després farem l’etiqueta per
posar-la a l’ampolla de most que ens emportarem.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 11,75 €

Can Montcau - La Roca del Vallès
Els nens veuran tot el procés de la verema, des de que
es talla el raïm del cep, passant pel cub on el trepitgen
i el premsen, fins al celler, on s’explica el procés de fermentació (cada nen s’emporta una ampolla de vi per
als pares). Nivell: EPRI. Preu: Consultar.

LA VEREMA A L’ESTOL

ANEM DE VEREMA AL VALLÈS

Sant Martí Sarroca
Visita a unes bodegues, on veurem el procés actual
d’elaboració del vi. Un cop a la casa, collita i aixafada
del raïm a la manera tradicional. Ens emportarem
una ampolla de most per a cada grup/classe per
veure la fermentació i el pas de most a vi.
Nivells: EINF-EPRI.
Verema + visita Bodegues Bertràn: 13,13 €
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Aquesta sortida pretén donar a conèixer
la terra de vins que és el Baix Penedès, la
vinya, el cep, els tipus de raïm i el procés
del vi. A partir d’un personatge d’animació
coneixerem la vida tradicional a pagès, així
com mètodes artesanals i tradicionals en el
món de la vinya.
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Can Ribas - Bigues i Riells
Treball de camp a la vinya. Aprendrem què és una vinya
i la tasca que s’hi fa. Coneixerem el cep i les seves parts.
Elaboració de la producció del most fent la trepitjada a
l’antiga.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: Primària (12 €). Infantil (14 €).

La Castanyada
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LA CASTANYADA A LA CENSADA

La Censada - Sta. Margarida de Montbui
Amb l’arribada de la tardor, celebrem la Castanyada.
Es en aquestes dates, quan la Sra. Maria Castanyera,
baixa del Bosc de Sta. Margarida, per donar la benvinguda a tots els infants de la la Censada.
Taller de paperines, cerca de castanyes, taller culinari de panellets, danses, contes i jocs per a celebrar
aquesta festa.
Nivells: EINF-EPRI.
Preu Castanyada: 12 €, amb panellets: 13 €

FEM PANELLETS A CAN RIBAS

Can Ribas - Bigues i Riells
Gaudim de la festa de la Castanyada fent diferents
activitats i amb la visita de la Castanyera.
Activitats: Descoberta del bosc a la tardor mitjançant jocs i explicacions adaptades a cada edat.
Elaboració de panellets. Festa de la Castanyada
(jocs, dances i cançons al voltant d’un foc de
camp per coure les castanyes).
Nivells: EINF-EPRI.
Preu: Primària (12,50 €). Infantil (14,50 €).

LA CASTANYADA
I EL TOCA-TOCA

Centre d’Apropament a la Natura - Navàs
Realitzarem diverses activitats relacionades
amb la tardor, com ara la visita al bosc Mediterrani. Havent dinat, celebrarem la festa de
la Castanyada.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 11,45 €

LA CASTANYADA

Can Clarens – Vallgorguina
Farem un itinerari per als boscos de l’entorn per tal
d’observar i identificar els elements més característics i propis del bosc, fent especial atenció als productes naturals que n’obtenim. Es recolliran mostres
i es classificaran.
A la tarda, el personatge que hem trobat al bosc ens
torrarà unes castanyes i ens convidarà a participar
de la festa de la Castanyada.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 9,70 €
Preu: 12,40 €

LA CASTANYADA

Can Montcau - La Roca del Vallès
Començarem fent un recorregut: Explicarem com
són els arbres a la tardor, anirem a veure el castanyer i collirem castanyes. Seguidament, anirem a
la casa de la Maria Castanyera per torrar les castanyes. Després farem els panellets. Ja és l’hora
de dinar! Havent dinat, menjarem les castanyes
(cada nen s’emportarà 3 panellets a casa seva).
Nivells: EINF-EPRI. Preu: Consultar.

Reserves al

977 666 433
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ACTIVITATS D’1 DIA

ACONSEGUEIX LES CASTANYES

El Pinar - Canyelles
Els nens passaran per una sèrie de racons on treballaran els colors, els fruits i els arbres, els animals i la tradició de la Castanyada. A més, faran
un taller de tardor. Els nens de cicle mitjà, a més
a més, treballaran les paraules a través de la mímica, gaudint de l’ambient d’un petit concurs. Els
nens de cicle superior treballaran la part més lúdica de la Castanyada i faran un joc de cooperació.
Nivells: EINF-EPRI.
Preu Castanyada + natura: 13,35 €
Preu Castanyada + taller: 14,35 €
Preu Castanyada + panellets: 14,90 €

ELS ESQUIROLS DEL PINATAR

El Pinatar - Gualba
Al Pinatar hi ha molts esquirols juganers. Ens han
preparat uns jocs per conèixer la tardor i la festa
de la Castanyada. Ells són amics de la Maria Castanyera, que viu a la casa del costat i ens vindrà
a veure per repartir castanyes torrades a tots els
nens, mentre fem una festa per celebrar el seu dia.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 13,50 €
Suplement panellets: 0,60 €

LA CASTANYADA AL XARAGALL

El Xaragall - Llinars del Vallès
La castanyera ens espera per passar un dia de
tardor. Tot passejant pel bosc dels castanyers,
collirem castanyes, fulles i pellons. I a la tarda,
castanyes torrades i final de festa amb música.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 11,75 €

LA CASTANYADA

Castell Vell - Llinars
Gràcies a la rebuda del pastor, els infants descobriran un camí ple de proves que els portaran
fins als castanyers, on també hi haurà la Maria
Castanyera.
Tots junts aniran a recollir les castanyes que
el pastor i la Maria prepararan per als infants.
L’activitat conclourà en un entorn fantàstic i ple
de festa.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 12,90 €
Castanyada amb taller de panellets: 13,20 €
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LA TARDOR I
LES CASTANYES
Cal Mata - Baix Penedès

La castanyera ens rep i ens convida a
conèixer la tardor i la festa de la Castanyada. Torrarem castanyes, jugarem, saltarem i ballarem. Tornarem a
casa amb moltes coses per explicar i
amb una paperina de castanyes que
la Maria ens haurà donat.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 11,50 €.
Preu amb panellets: 12,50 €.

LA CASTANYADA
I LA VACA QUICA

Can Bordoi - Sant Antoni de Vilamajor
Quan arriba la tardor, i el temps del
fred comença a dibuixar-se a l’horitzó,
retornen les festes a la vora del foc.
Activitats: Visita guiada a la granja.
Munyir la vaca “Quica”. Donarem de
menjar a les vaques. Taller de mató
o formatge. Jocs relacionats amb
les Castanyes o taller de panellets.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 12,10 €

LA CASTANYADA I LA TARDOR

Cal Diable - Pontons
Tot celebrant la Castanyada com a activitat festiva
i tradicional, ens introduïm a la tardor per descobrir els diferents aspectes que ens ofereix aquesta
època de l’any. Guiats per la castanyera, trobarem
les castanyes que ens serviran per celebrar la Castanyada. Això serà el que motivarà els nens i nenes a
fer la descoberta de la tardor: observar les plantes i
els animals del bosc, collir i tastar els fruits del camp
i farem panallets.
Nivells: EINF-EPRI. La Castanyada + panellets: 14 €

LA CASTANYADA I EL BOSC

Can Putxet - Sant Celoni
Observarem la vegetació i els arbres i caminarem fins arribar als castanyers. Després tornarem a la casa i ens trobarem la castanyera, que
courà les castanyes i ens cantarà cançons.
Nivell: EPRI. Preu: 12,10 €

LA CASTANYADA

El Cabirol - Vallgorguina
La Maria Castanyera i el pagès, juntament amb els nostres monitors, guiaran els nens i nenes a través d’una sortida que pretén conservar una de les
festes més tradicionals de casa nostra. Els boscos del Montnegre i l’arboreda en la plenitud de la tardor seran un marc incomparable per al desenvolupament de tallers com ara el de la paperina i la castanya, fer la recollecció de castanyes o celebrar la cloenda amb el ball de la Castanyada.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 12,90 €
Castanyada amb panellets: 13,20 €

LA CASTANYADA I EL FOLLET

LA CASTANYADA
DE LLINARS llès

l Va
Mogent - Llinars de
taritat estrella de la
Sens dubte, l’activ
t la
rdu
pe
ha
s que
dor! El pastor fa die
upat.
oc
pre
lt
mo
à
est
i
Maria Castanyera
que van superant els
Gràcies a les proves
i fan una gran festa.
ria
nens, troben la Ma
Preu: 12,80 €
Nivells: EINF-EPRI.
€
de panellets: 13,60
ler
Castanyada + Tal

EL POBLE DE LA CASTANYERA

Dom Bosco - Castellnou de Bages
Veniu a celebrar la Castanyada a Castellnou de Bages.
Ajudarem la Maria Castanyera a trobar castanyes al
bosc, i gaudirem d’una gran festa amb música i danses a la plaça d’aquest encantador i petit poble, mentre mengem les castanyes que ella ens ha preparat.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 13,50 €
Suplement panellets: 0,60 €

LA CASTANYADA DE CAN RIGOL

Can Rigol - Begues
La castanyera ens ha preparat una gimcana relacionada amb els temes de tardor. Al migdia, quan arribi,
ens explicarà històries, ens cantarà cançons i farem
un foc on courem les castanyes.
Nivells: EINF-EPRI.
Preu Castanyada amb panellets: 12,70 €

LA TARDOR I LES CASTANYES

Can Foix - Cubelles
La castanyera ens rep i ens convida a conèixer la tardor i la festa de la Castanyada. Torrarem castanyes,
jugarem, saltarem i ballarem. Tornarem a casa amb
moltes coses per explicar i amb un obsequi de record,
que ens haurà ensenyat a fer la castanyera. Proves relacionades amb la tardor i la festa de la Castanyada.
Nivells: EINF-EPRI. Preu Castanyada: 11,50 €
Preu Castanyada amb panellets: 12,50 €

Can Sala - Montornés del Vallès

La Maria Castanyera i el Sr. Castanya són els masovers de la instal·lació a la qual ens trobem.
Resulta que aquests estan tristos molt tristos perquè
havien collit moltes castanyes pels seus convidats i així poder realitzar una gran festa però mentre estaven fent un té de
castanya al bosc un petit follet entremaliat els hi ha robat el
cistell on i duien totes.
Per sort els nens i nenes volen ajudar a Maria Castanyera i
al Sr. Castanya a trobar el cistell ple de castanyes, però
abans de trobar el cistell ens hem de professionalitzar en el món de la tardor i el dia de la castanyada.
Esteu preparats?
Nivells: EINF-EPRI. Preu Castanyada: 13,50 €
La Castanyada + Panellets: 14,50 €

LA MÀGIA
DE LA CASTANYADA

Can Coll - Collserola
Dins del Parc Natural de Collserola descobrirem
la màgia de la Castanyada amb un seguit de jocs
de gimcana que ens faran descobrir la tardor, els
canvis que es produeixen al bosc, als arbres..., i
celebrarem la festa de la Castanyada. A la tarda
ens vindrà a veure la castanyera per repartir castanyes calentes a tots els nens.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 11,50 €
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ACTIVITATS D’1 DIA

L’Ela

L´ELABORACIÓ DE L’OLI A CAN RIBAS

Can Ribas - Bigues i Riells
Conèixer el procés de l’elaboració de l’oli de manera lúdica i dinàmica. Activitats: Visita a les
oliveres de Can Ribas per conèixer l’arbre i el
seu fruit: l’oliva. Visita el trull de Can Ribas on
veurem la trituradora, la premsada i la separació de líquids. Passejada pel bosc per recollir
plantes aromàtiques per elaborar la recepta
d’olives macerades. Foc de camp per torrar pa
amb oli d’oliva del trull.
Nivells: EINF-EPRI.
Preu: Primària (12 €). Infantil (14 €).

OV - DES

ÈPOCA: N

L’ELABORACIÓ DE
L’OLI AL PENEDÈS
Cal Mata - Saifores
Aquesta sortida pretén donar a
conèixer la terra d’oliveres que és el Baix
Penedès, els arbres, els tipus d’oliva, i el
procés d’elaboració de l’Oli. A partir d’un
personatge d’animació coneixerem la vida
tradicional a pagès, així com mètodes
artesanals i tradicionals en el món de l’oli.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 11,50 €

L’OLI DEL PENEDÈS

L’Estol - Sant Martí Sarroca
Visita a un molí en funcionament i al trull antic.
Es cullen les olives i es fa un taller d’olives macerades.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 12,12 €

Coneixença
i cohesió de grup

ÈPOCA: TOT L’ANY
RECOMANABLE A PRINCIPI DE CURS
CONEIXENÇA I COHESIÓ DE GRUP

Es pot realitzar a El Cabirol-Vallgorguina o al Castell Vell-Llinars del Vallès
A través de dinàmiques i reptes recurrents en el
lleure, treballarem 4 valors fonamentals per formar
part d’un grup de treball o equip exitós: la cooperació, la coneixença, l’alliberació de tensions, la confiança i l’autoestima. Activitat recomanada per a
grups que necessiten treballar la cohesió, com ara
grups d’ESO i/o Batxillerat que tot just comencen
el curs o bé el volen acabar fent pinya.
Nivells: CM-CS-ESO. Preu: 12,50 €
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CONEIXENÇA I COHESIÓ DE GRUP

Mogent - Llinars del Vallès
Amb aquesta experiència, doncs, pretenem posar la
primera pedra per tal de construir vincles, compartir
emocions, experimentar relacions entre companys/es
que han de conviure dia a dia els uns amb els altres i
que han de ser grup.
Activitat destinada a crear vincles en grups de nens i
nenes o nois i noies. Es tracta d’activitats destinades
a fer treball d’equip, interactuar amb els nostres companys i companyes, aprendre com són coneixent-nos i
cooperant. Nivells: ESO. Preu: 13,30 €
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CARNESTOLTES A CAN SALA

NOVETAT

Can Sala – Montornès del Vallès
En el seu pregó, el rei dóna permís per passar-s’ho
bé sense limitacions: és el moment de ballar i desfilar disfressat. Però el caos i la bogeria només duren
fins el dimarts. Aquest dia la gent s’adona que tant
desordre no és bo. El Rei Carnestoltes en donarà
permís per pasar-ho bé!! Ens farem una disfressa,
ballarem, cantarem i desfilarem al so de la música.
Cal portar: pantalons o malles negres i una samarreta o jersei de color blanc.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 13,50 €

EL REI CARNESTOLTES

Castell Vell - Llinars del Vallès
Amb l’activitat del Carnestoltes pretenem portar
a la nostra casa de colònies una de les festes més
tradicionals del nostre país. La clàssica i tradicional

Nadal

ÈPOCA: DESEMBRE

CAGATÓ A CAL MATA

Cal Mata - Saifores
Ja sabeu que per Nadal arriba la màgia… Però des
d’unes setmanes abans hem de preparar tots els
elements nadalencs tan a casa com a les escoles! Ja
teniu el Tió a la classe? Creiem que pel bosc de Cal
Mata es mouen uns troncs ben estranys darrerament… Voleu venir a esbrinar-ho?
Nivells: EINF-CI. Preu: 11,50 €

celebració d’aquesta festa tindrà presència
en el Castell Vell, utilitzant elements com ara
el castell i els boscos per crear la nostra pròpia llegenda del Carnestoltes.
Nivells: EINF-CI-CM. Preu: 12,90 €
Aquesta activitat també es pot realitzar a El Cabirol de Vallgorguina.

EL CARNESTOLTES

Mogent - Llinars del Vallès
Personatges, disfresses, balls, rialles, la rua... L’essència
del Carnestoltes sintetitzada en un matí que serà de
tot menys avorrit! Activitats: Pregó i llegenda del Carnestoltes, jocs tradicionals i populars, taller de caracterització i disfressa, cremada del Carnestoltes, la rua i
ball de cloenda. Nivells: EINF-CI-CM. Preu: 13,60 €

EL CARNESTOLTES

El Pinatar - Gualba
Diada de Carnestoltes on gaudirem creant una disfressa per ordre del Rei Carnestoltes. Durant el matí participarem en una gimcana ambientada en el tema de les
disfresses. A la tarda, el Rei Carnestoltes ens prepararà
una festa en la qual gaudirem de música i cançons.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 13,50 €

MESTRE TIONER I TORRONER

L’Estol - Sant Martí Sarroca
El mestre tioner els ensenyarà a fer tions de manera artesana. Per començar, hauran d’anar al bosc a
buscar els tions. Quan els tinguin, els decoraran
perquè quedin ben bonics. El mestre torroner,
ensenyarà als infants a fer torrons de xixona de
manera artesanal. Una vegada estiguin fets, els infants s’intercanvien, així tots aprenen a fer torrons
i tions de manera artesanal. Els infants prendran
cap a casa els torrons i tions que hagin fet.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 12,12 €

Reserves al

977 666 433
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CULTURES DEL MÓN
AL MOGENT

Casa de colònies Mogent - Llinars del Vallès
A partir de jocs tradicionals, tallers, danses, música, gastonomia i folklore aproparem les 5 cultures més representatives
dels 5 continents a la nostra.
Aquesta activitat ens permetrà treballar
valors bàsics i tan necessaris com ara el
respecte, la tolerància, la diversitat i la riquesa cultural, entre d’altres.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 12,80 €

INDIS I COWBOYS

Can Ribas - Bigues i Riells
Viviu una gran aventura amb el cap de la tribu
índia Cavall Boig i el xèrif de Can Ribas Town per
forjar l’amistat eterna i el respecte per la natura.
Com era la vida a l’antic Oest?
Objectius: Gaudir d’unes aventures que ens ajudaran a fomentar els valors de l’amistat, alhora
que ens endinsarem als entorns de Can Ribas.
Nivells i activitats: EINF-EPRI.
Preu EINF: 14 € Preu EPRI: 12 €

ELS INDIS

CULTURA POPULAR CATALANA

Castell Vell - Llinars del Vallès
Una oportunitat única de conèixer una mica més la
nostra cultura i el nostre poble.
Farem de diables, coneixerem els Bastons, aprendrem a grimpar com els castellers, i tot això mentre
ens divertim. L’equip de monitors que realitzarà les
activitats el formen persones involucrades en colles,
que coneixen de primera mà la realitat d’aquestes
agrupacions (són diables, bastoners, etc.), i ens les
presentaran.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 12,50 €
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El Cabirol – Vallgorguina
Vols formar part de la nostra tribu?
En aquesta activitat temàtica et convertiràs en
un indi americà, per tal de conèixer de ben a prop
aquesta cultura. Ballarem danses, ens comunicarem utilitzant el seu vocabulari, ens caracteritzarem,
veurem com i a on vivien, visitarem el poblat amb
les seves vivendes característiques i farem moltes
dinàmiques més que et faran gaudir d’una sortida
molt especial. No oblidis que els indis són nòmades,
afanya’t i vine a veure’ls abans que marxin!
Nivells: EINF-EPRI Preu: 12,50 €

EL RAVAL, MOSAIC DE CULTURES

Barcelona
Mitjançant un itinerari històric pel barri i el treball de camp, analitzarem el perfil social del barri,
i conceptes com la integració, la immigració, la
diversitat cultural i la convivència.
Nivells: CS-ESO Preu mig dia: 10,01 €
Preu tot el dia: 13,09 €

ACTIVITATS D’1 DIA
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ÈPOCA: PRIMAVERA - TARDOR
EL BOSC DELS SENTITS AL CASTELL

Castell Vell - Llinars del Vallès
Aquesta proposta està pensada per als més menuts
de l’escola, i pretén ser una sortida on coneguin un
entorn diferent. També coneixeran una mica millor
el seu cos, a través de la utilització dels 5 sentits en
aquest nou entorn desconegut. És una experiència
de sensacions noves i suposa la descoberta d’un
nou món per a molts dels assistents, cosa que ens
serveix per introduir jocs i els follets del Castell Vell,
personatges centrals de l’eix d’animació.
Nivells: EINF-CI-CM de Primària. Preu: 12,90 €

RECORREGUT DE NATURA

Can Montcau - La Roca del Vallès
Farem un recorregut pel bosc i explicarem els
arbres i el tipus de vegetació que tenim en un
bosc mediterrani. Parlarem dels arbustos i herbes aromàtiques.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: Consultar.

LA RUTA DELS SENTITS

Can Ribas - Bigues i Riells
L’entorn natural és una font de motivació pels
nens. Recorregut vivencial i interactiu pels entorns de Can Ribas, entre boscos i camps on ens
anirem trobant amb diversos racons per treballar
els Sentits. Es realitzen jocs i dinàmiques individuals i colectives.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: EINF 14 € EPRI 12 €
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MONTSENY
NATURA

6€

MIG DIA

Museu Etnològic del Montseny Arbúcies
Aquest és un recorregut pels diferents climes i comunitats vegetals,
distribuïdes en estatges altitudinals
del Montseny, fent incidència en
relació entre les persones i el medi.
Nivells: EPRI-ESO
Preu: 8 € (tot el dia).
6 € (mig dia).

LES PLANTES
REMEIERES

Cal Mata - Saifores
Descoberta de les plantes que
curen els nostres mals i ens ajuden a
sentir-nos bé. Des de l’antiguitat, les
plantes s’han utilitzat per curar els mals
i per beneficiar i millorar la salut de les
persones. Descobrim les propietats
beneficioses d’algunes de les plantes
del clima mediterrani.
Nivells: EINF-EPRI.
Preu temp. baixa: 11,50 €
Preu temp. alta: 12,50 €

LA MUNTANYA DE TOTS: MONTSERRAT

Un dels indrets més característics de Catalunya és
Montserrat, tant pel seu relleu excepcional com per
la importància de la seva ocupació humana. Farem
una excursió on descobrirem la muntanya de manera engrescadora. Nivell: EPRI. Preu: 10,50 €

EL BOSC DELS SENTITS

Can Coll - Collserola
Activitat adreçada als més petits de
l’escola, per a descobrir els secrets del bosc
mediterrani a través de l’experimentació
directa amb els sentits. Mitjançant jocs
i dinàmiques olorarem, escoltarem,
observarem i tocarem per entendre les
característiques del bosc. És la millor
manera d’aprendre. També es pot realitzar
al Montseny i a Sant Llorenç del Munt.
Nivells: EINF-CI. Preu: 10,50 €

LA RIERA I EL BOSC DE RIBERA

Museu Etnològic del Montseny - Arbúcies
Mirada global a la riera i el Bosc de Ribera, tenint en
compte els aspectes més naturals i els relacionats
amb els usos humans. El taller consisteix en l’elaboració d’un herbari. (Màxim 50 alumnes).
Nivells: EPRI-ESO. Preu: 6 € (mig dia).

TENIM CINC SENTITS PER DESCOBRIR

Can Foix - Cubelles
Cinc sentits per descobrir el món que ens envolta
i compartir-lo amb els altres. A través dels nostres
òrgans podem veure, escoltar, tastar, olorar i tocar.
Partirem dels propis sentits per descobrir l’entorn de
forma vivencial, i alhora experimentar amb tots ells.
Presentació de l’activitat a càrrec del follet dels sentits. Gimcana de descoberta de l’entorn, un recorregut pels cinc sentits. Taller de la caixa dels tresors.
Elaboració d’un record relacionat amb l’activitat.
Nivell: EINF. Preu temporada baixa: 11,50 €
Preu temporada alta: 12,50 €
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Nivells: EI
NF-CI de P
rimària. Pre
u: 12,80 €

EL BOSC
DELS SENTITS A
EL CABIROL

El Cabirol – Vallgorguina
Dissenyada com una experiència vivencial per treballar, amb cicles infantil
o inicial, tant la propiocepció com la
capacitat sensitiva dels participants en
un entorn natural i ple de sorpreses. El
follet dels sentits necessita recuperar
l’oïda, l’olfacte, el tacte, el gust i la vista; li
donem un cop de mà?
Nivells: EINF-CI-CM. Preu: 12,90 €

CONSTRUCCIÓ DE CABANES

El Xaragall - Llinars del Vallès
Passejada pel bosc. Utilitzant els diferents elements que ens proporciona el bosc, construirem
una cabana alhora que aprendrem a reconèixer la
vegetació.
(Inclou quadernet de camp).
Nivells: EPRI. Preu temporada baixa: 9,75 €
Preu temporada alta: 11,75 €

Reserves al

977 666 433
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Can Sala

“GRANJA-ESCOLA”

300

El nostre entorn és ideal perquè els més
petits aprenguin valors, descobreixin
la natura i siguin ells mateixos els protagonistes de la granja, mitjançant processos d’elaboració o recollida de productes, com ara La Verema, la recollida
d’ous, la batuda de la mongeta del ganxet, el taller de fer pa, La Castanyada...

places

LA GRANJA I EL MATÓ

Can Bordoi - Sant Antoni de Vilamajor
Com arriba el formatge o la llet a casa? A Can
Bordoi proposem un entretingut viatge on tu
seràs el protagonista i viuràs de primera mà el
sector primari , el sector secundari i els sector
terciari, on tindràs la resposta a través de l’experiència viscuda. Descobriràs: l’agrobotiga,
els camps, la formatgeria, l’obrador, l’hort, el
tractor, les gallines, els estables, les antigues
sales de munyir, el robot, les eines, el paller, la
sitja i la vida del dia a dia a la granja. Tothom
marxarà amb el seu propi mató elaborat!
Nivells: CM-CS-ESO. Preu: 11,90 €

LA GRANJA

El Xaragall - Llinars del Vallès
Treballem la granja, els animals que hi viuen, els
toquem, els alimentem. Observem les diferències
i característiques de cadascun... (Inclou quadernet de camp). Nivells: EINF-EPRI.
Preu temporada baixa: 9,75 €
Preu temporada alta: 11,75 €
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Montornès del Vallès (Barcelona)
LA GRANJA DE VAQUES

Taller de mató o pastís de formatge
L’Estol - Sant Martí Sarroca
Visitarem una granja de vaques, on veurem des del
vedell petit fins la vaca adulta, passant per les vaques
embarassades. És una granja destinada a la producció de llet i a l’elaboració de làctics de petit format,
i tot això també ho podrem veure durant la visita.
A continuació anirem a la casa de colònies i farem
mató o pastís de formatge a la manera tradicional.
Nivell: EPRI. Preu: 12,12 €

VISITEM LA GRANJA

Can Montcau - La Roca del Vallès
Farem un recorregut per la granja. Veurem les característiques de cada animal i descobrirem què
ens donen. Els donarem el seu menjar i cada nen
ajudarà a munyir la vaca, pesarem el conill, tocarem el xai i moltes coses més!
Nivells: EINF-EPRI. Preu: Consultar.

Reserves al

977 666 433
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ACTIVITAT RECOMANADA

CENTRE D’APROPAMENT
A LA NATURA (CAN)
La Granja de Navàs

La granja: Visita animals salvatges + Toca-Toca
+ grangeta + aviari.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 10,45 €
Desenvolupament de l’activitat:
Fauna salvatge: Els nens entraran a les installacions i els proporcionaran menjar. Coneixeran les característiques dels diferents regnes
animals i la classificació segons l’alimentació.
Els animals que es poden visitar són: mussol,
coatí, ós rentador, cangur, porc espí africà,
daines, emú, llebre de la Patagònia i fura.
La grangeta: Petit recorregut per les instal·lacions per tal de conèixer els animals de granja,
saber com es cuiden i els productes de consum que s’obtenen de cadascun d’ells. Els
animals són: cabres, porcs, xais, conills, galls,
cavalls i la vaca.
Toca-Toca: Podrem veure i tocar diferents
espècies d’animals considerats perillosos.
Aprendrem com en són, d’importants, totes
les espècies d’animals, i la funció natural de
control que realitzen. Els animals que podrem
tocar són: serp, ratpenat, xinxilla, taràntula,
gripau, granota, insectes, milpeus, mussol, cargols gegants...
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LA GRANJA I
EL FORMATGE

Can Bordoi
Sant Antoni de Vilamajor
Activitats: Visita guiada a la Granja.
Munyir la vaca “Quica”. Donarem de
menjar a les vaques. Taller de boletes
de formatge. Jocs tradicionals a
pagès. Tothom marxarà amb el seu
potet de boletes.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 11,90 €

LA GRANJA A CAN PERE + MATÓ

Can Pere – Sant Pere de Ribes
Quins són aquests animals de 2 i 4 potes que hi ha
a la granja? Com és que els conillets són tant suaus? Què mengen les oques? Com es diu el soroll
que fa el cavall? Ens endinsarem en el món de la
granja i descobrirem quins animals hi podem trobar, quines característiques tenen i què és el que
mengen. Us convidem a gaudir d’una passejada
entre cabres, gallines, galls, oques... i molts altres
animals més! Combinarem aquest dia tant especial amb un taller de mató… posant a prova les nostres habilitats culinàries per dur-nos a casa un petit
tastet d’aquest formatge casolà!
Nivells: EINF-EPRI. Preu temporada baixa: 11,50 €
Preu temporada alta: 12,50 €
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IL
ÈPOCA: D’ABR

Fem
de Pagesos

L’HORT
ECOLÒGIC

Can Pere – Sant Pere de Ribes
Farem d’agricultors durant un dia. Entrarem a
l’hort de Can Pere i coneixerem la feina de la
gent que treballa al camp. Utilitzant diferents
eines de pagès aprendrem a llaurar la terra,
plantarem el nostre planter i regarem amb les
tècniques de tota la vida. I el més important…
donant un valor afegit al producte de proximitat! Què vol dir cooperativa? Què és una
cistella ecològica?
Nivells: EINF-EPRI.
Preu temp. baixa: 11,50 €
Preu temp. alta: 12,50 €

INICIACIÓ A L’HORT

El Xaragall - Llinars del Vallès
Treballem l’hort, descobrim els estris i les diferents
hortalisses segons temporada. Els adobs. Plantem
una verdura, la reguem. També aprendrem de quins
arbres surt cada fruita (inclou quadernet de camp).
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 11,75 €

SOM PAGESOS I PAGESES

L’Estol - Sant Martí Sarroca
Decorarem un test i farem de pagesos i pageses
coneixent l’hort i les diferents feines que s’hi fan.
També coneixerem els animals, les seves cries i
la seva alimentació, els tocarem, els donarem
menjar... Plantarem un enciam al test decorat i el
prendrem cap a casa per fer-lo créixer.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 12,12 €

Escoles
de Mar
ÈPOCA: TOT L’ANY
UN MAR DE COSES PER A CONÈIXER

Vilanova i la Geltrú
Visita al port de Vilanova + Jocs de platja
Descoberta del port i la platja de Vilanova i la
Geltrú. Els mariners i la mar salada, els peixos i
pescadors, el port i els vaixells, la sorra, les gavines, les algues, les petxines. Farem una descoberta de la platja i el port de Vilanova i la Geltrú,
on hi trobarem els elements que formen el medi
marí. Esteu preparats per viure una aventura marinera de la mà del Jan Pescador? Doncs endinseu-vos en aquest mar de coses per conèixer!
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 11 €

80

www.anemdecolonies.com

A JUNY

L’HORT

Can Montcau - La Roca del Vallès
Visitarem l’hort. Descobrirem quines eines s’utilitzen, veurem diferents tècniques de conreu i de
rec, aprendrem a reconèixer les hortalisses i cada
nen en plantarà una.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: Consultar.

ESCOLA DE MAR I VIATGE
AMB GOLONDRINA

Port d’Arenys de Mar
Posem-nos, per un dia, en la pell d’un
pescador. Aquesta completa visita ens
mostrarà les diferents arts de pesca del
nostre país, les diferents embarcacions,
les espècies més comunes de peix comercial i el funcionament de la llotja, entre d’altres elements. A més, fer un tomb
amb la golondrina ens donarà una visió
global del port i de les seves parts, com
ara la llotja, les drassanes, els espigons...
Acabarem la jornada amb una activitat
de classificació de petxines a la platja.
Tot això ho farem amb l’ajuda d’un dossier didàctic i monitors especialitzats.
No t’ho perdis! Nivells: EINF-EPRI.
Preu: 12,50 €

ACTIVITATS D’1 DIA
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ÈPOCA: TOT L’A

ASTRONOMIA

El Cabirol - Vallgorguina
Preparats per viatjar a través de l’univers?
Astronomia és una sortida didàctica per descobrir els enigmes de l’univers de forma vivencial. Comprendrem el sistema solar, els seus
planetes i els satèl·lits d’aquests a través de les
explicacions i dinàmiques que us tenim preparades per a cada cicle.
Coneixerem el Sol, els moviments de translació i rotació de la Terra, les fases i eclipsis de la
Lluna i aprendrem a reconèixer algunes constel·lacions i com localitzar-les en l’aparent immensitat del cel. Pugem a bord, tripulació?
Nivell: EPRI. Preu: 12,50 €

VIATGE A L’ESPAI

Can Ribas - Bigues i Riells
Vine a conèixer el cel i les estrelles. Amb el professor Malalluna descobrirem els secrets de
l’espai. Objectius: treballar els astres, el Sol, la
Lluna, els planetes, les constel·lacions i tot allò
relacionat amb l’espai.
A més, visitarem el nostre planetari, dissenyat
perquè els nens i nenes coneguin el sistema
solar d’una manera lúdica.
Nivells: EINF-EPRI. Preu primària: 12 €
Preu infantil: 14 €

ASTRONOMIA: SOL, TERRA I LLUNA

El Pinar - Canyelles
Els infants passaran per una sèrie de racons on
coneixeran el Sol, la Lluna, la Terra, els animals
diürns i nocturns, i una petita introducció als
planetes del sistema solar. Tot això es farà a cadascun dels racons. A més, visitarem l’observatori i el planetari, on explicarem els telescopis i
les diferents constel·lacions.
Nivells: EINF-CI. Preu temporada baixa: 12,30 €
Preu temporada alta: 14,35 €
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ASTRONOMIA: L’UNIVERS

El Pinar - Canyelles
Objectius de l’activitat:
• Aprendrem dades i característiques dels astres i
dels telescopis. Coneixerem les constel·lacions
més importants i la ubicació de la Via Làctia.
Aprendrem el funcionament dels eclipsis. Aprendrem a trobar l’estel polar i repassarem el sistema
solar i tots els astres.
• Saber els tipus de telescopis que hi ha, quines
parts tenen i la seva funció.
• Conèixer les constel·lacions més importants, la
seva utilitat.
• Conèixer la ubicació de la Via Làctia.
• Aprendre el funcionament dels eclipsis.
• Saber trobar l’estel polar.
• Repassar el sistema solar i tots els astres que el
composen.
Nivells: CM-CS de Primària.
Preu temporada baixa: 12,30 €
Preu temporada alta: 14,35 €

EL PLANETARI A L’ESCOLA

El planetari inflable ens serveix per treballar el pas
del temps i les estacions de l’any amb els més petits i apropar l’astronomia als més grans.
Les sessions del planetari tindran una durada diferent segons l’activitat que es desenvolupi i es podran complementar amb un taller.
Aquesta activitat es podrà realitzar a l’escola.
Nivells: EINF-EPRI-ESO. Consultar mínims i preus.

Reserves al

977 666 433
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DE LA NATURA A LA TAULA

Cal Mata - Saifores
Experimentem directament l’elaboració dels aliments que trobem sovint a casa nostra. Transformarem les matèries primeres amb les nostres
mans i ens endurem el producte a casa. Podreu
escollir entre diversos aliments d’elaboració senzilla: pa, galetes, melmelada i mató.
• Gimcana lúdica i didàctica.
• Jocs i danses sobre l’ofici de cuiner.
• Descoberta dels ingredients.
• Elaboració de l’aliment.
• Descoberta del producte acabat.
Nivells: EINF-EPRI. Preu temp. baixa: 11,50 €
Preu temp. alta: 12,50 €
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NOVETAT

FEM PA I GALETES
O MELMELADA

Can Foix - Cubelles
Teniu ganes de provar el vostre propi
pa? O les vostres pròpies galetes?
Quin gust té el mató? Heu provat la
melmelada natural?
Veniu a Can Foix i
sereu uns veritables cuiners.
Nivells: EINF-EPRI.
Preu temp. baixa: 11,50 €
Preu temp. alta: 12,50 €

ALTRES PROPOSTES:

• Taller de pa, melmelada o mató a L’Estol.
• Taller de galetes, pa o melmelada a Cal Diable.
• La transformació de la llet a Mas Pagès.

Tallers
ÈPOCA: TOT L’ANY

TALLER DE RECICLATGE
I TRANSFORMACIÓ DEL
VIDRE

Can Julià - Sant Esteve Sesrovires
Reciclar i transformar són dues accions cada
vegada més interessants, útils i necessàries.
En aquest taller podrem conèixer l´origen
i les diferents utilitats del vidre, i com el podem reciclar seguint un procediment artesà
i tèrmic. Així aconseguirem, en aquest cas,
un nou objecte artístic que tindrà una nova
utilitat.
- Presentació de l´origen, utilitats i reciclatge
del vidre.
- Elaboració d´una peça decorativa aplicant
sobre una base ceràmica la fusió del vidre.
Nivell: EPRI-ESO. Preu: 12,90 €

CIENTÍFICS

El Cabirol - Vallgorguina
Sabeu com entra en erupció un volcà? Sabeu per
què aigua i oli mai es barregen? Us atreviu a crear
un tornado dins una ampolla d’aigua? La ciència,
sempre que sigui explicada pel nostre equip de científics esbojarrats, és una bona disciplina per experimentar i fer gaudir els nens i nenes. Ho farem a
través de diferents tècniques com ara l’observació,
l’experimentació, la demostració i la conclusió final
del mètode. La millor manera de complementar les
vostres activitats didàctiques de Medi.
Nivell: EPRI. Preu: 12,50 €

SONS HARMÒNICS

Cal Mata - Saifores
Les activitats es centren en la descoberta des de
diferents perspectives de la música i l’experimentació amb instruments, la música i la cançó com a
eina comunicativa. Esteu preparats per escoltar i
sentir la música?
Nivells: EINF-EPRI. Preu temp. baixa: 11,50 €
Preu temp. alta: 12,50 €

NOVETAT

SANT JORDI

Castell Vell - Llinars del Vallès
Taller de la rosa de paper + taller del punt de llibre
+ explicació de la llegenda de Sant Jordi i visita
al Castell Vell + la gimcana de Sant Jordi (lluita
de cavallers, tir amb arc, circuit d’habilitat i destresa per a cavallers, xoc del cavall, punteria amb
cercles, relleus, cursa de sacs...).
Nivell: EINF-EPRI. Preu: 12,90 €

RECICLATGE

Castell Vell - Llinars del Vallès
El parc natural és un espai verd que cal protegir.
Una de les pràctiques que, de manera indirecta,
contribueix a preservar els espais perquè en puguem gaudir és el reciclatge. La nostra proposta,
en aquest cas, consisteix a unir coneixements,
pràctica i diversió a l’entorn del món del reciclatge. Les eines bàsiques que emprarem són: tallers,
jocs i un gran concurs tipus Trivial gegant.
Nivell: EPRI. Preu: 12,50 €

Reserves al

977 666 433
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TALLER DE TERRISSERIA

CASA VALLDEPERAS
Urbanització Can Rosell, Subirats (Barcelona).
A 10 minuts de Sant Sadurní d’Anoia.
Us recomenem fer una aturada al nostre Taller de
Terrisseria, on podreu veure una demostració de
peces al torn i una exposició de peces de terrissa,
que es feien servir antigament per a l’ús quotidià.
També disposem d’un apartat de ceràmica catalana del segle XVII i XVIII, així com de la primera
màquina automàtica de terrissa a Espanya.
A més els nens podran presenciar tot el procés
d’elaboració d’una peça des de l’inici, fins a l’acabat final i faràn un taller de fang amb els monitors.
Àmplia zona d’esbarjo amb tobogan, gronxadors,
tirolina, etc.
Nivell: EPRI-ESO. Preu: 12,10 €

NOVETAT

Reserves al

977 666 433

TALLER DE
CERÀMICA RAKU

ACTIVITAT
RECOMANADA

Can Julià - Sant Esteve Sesrovires
El raku és una forma de fer la ceràmica que
va néixer al Japó. La seva rapidesa ens permet
conèixer el procés manual, tècnic i màgic de la
ceràmica d’una forma fàcil i atractiva. Més enllà
d’una tècnica, el raku també ens proposa sentir
el que fem i gaudir-ne.
• Pinta i cou la teva peça de ceràmica
amb la tècnica raku.
• Fes la teva espelma amb cera
vegetal.
Nivells: EPRI-ESO.
Preu: 12,90 €

TALLER DE VIDRE

Can Fusteret - L’Ametlla del Vallès
Aquesta activitat es desenvolupa en un recinte
on hi ha una deixalleria i una planta de reciclatge.
Es mostren els diferents tipus de vidre que ens
envolten en la vida quotidiana. Durant el recorregut, s’aprèn d’on surt el vidre, com es treballa i
tot el procés de la cadena de reciclatge. L’activitat
conclou amb un taller creatiu on els alumnes manipulen el vidre individualment. L’escola pot escollir la tècnica de treball (vitrofusió o vidre glaçat) i
el motiu a reproduir (flors, papallones, plats, gots,
ampolles, collarets...).
Nivells: EINF-EPRI-ESO. Preu: Primària i ESO (13,75 €).
Infantil (14,85 €). Activitat a l’escola: 12,10 €
Possibilitat de fer taller de vidre amb base de fusta (Consultar preu).
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EL TERRISSAIRE
SANTI VALLDEPERAS
DISTINGIT COM A
MESTRE ARTESÀ!

ELS OFICIS

Castell Vell - Llinars del Vallès
Joc de rol on us presentarem els següents oficis: pagès, mecànic, fuster, terrissaire, malabarista i cuiner.
Cada grup de nens/es passarà per
cadascun dels oficis, tot seguint el
fil conductor del joc.
Nivells: EPRI. Preu: 12,50 €

LA MÀGIA DEL COLOR

Can Julià - Sant Esteve Sesrovires
Com podeu observar, sempre estem envoltats de
colors, i us proposem descobrir-los jugant. Aprendreu que els colors ens produeixen diferents sensacions i que influeixen en el nostre estat d’ànim: els
uns ens donen vitalitat, els altres alegria, concentració, tranquil·litat...
• Pintarem un mocador de seda, reflex del nostre
món interior, i ens l’emportarem.
• Jugarem amb la projecció de la llum i el color, i en
descobrirem la seva màgia.
Nivells: CM-CS-ESO. Preu: 12,90 €

EDAT MEDIEVAL
Castell Vell - Llinars del Vallès
És una activitat ideal per realitzar-la a
Castell Vell, ja que les ruïnes d’aquesta
edificació, juntament amb la Masia,
generen un espai idoni per practicar una
activitat ambientada en l’edat mitjana. El
rei i els cavallers de la cort del Castell Vell
ens explicaran com era la vida en aquella
època, i ens ensenyaran activitats i jocs
relacionats amb el món de la cavalleria i
de l’edat medieval en general.
Nivell: EPRI. Preu: 12,50 €

TALLER DE
TRENCADÍS AL
PARC GÜELL

Barcelona
Visitarem el Park Güell per descobrir
alguns dels racons ideats per Gaudí i introduir els nens i nenes en la seva innovadora
manera de treballar. Un cop acabada la visita, els infants faran un trencadís gegant.
Nivells: INF-CI. Preu matí: 10,89 €
Preu matí i tarda: 14,19 €

SUPERPALEONTÒLEG

Can Roviralta – Hostalets de Pierola
Visita + Taller d’excavació + Taller de petjades
Voleu convertir-vos en un superpaleontòleg/superpaleontòloga del Miocè? Tenim una proposta per a
tu! Al llarg de tot un matí descobrirem tots els secrets que amaguen els jaciments del Miocè dels
Hostalets de Pierola! Passejarem per una selva del
Miocè, ens posarem en la pell d’un paleontòleg
en una gran excavació i seguirem les petjades de
tots els animals que van viure fa més de 12 milions
d’anys! Us hi apunteu?
Nivell: EPRI-ESO. Preu: 12,50 € per participant.

CIENTÍFICS

Mogent - Llinars del Vallès
En aquesta activitat tindrem la presència del nostre
personatge, el científic “Albert Einstein”, que ens farà
una sèrie d’experiments amb l’ajuda dels monitors i
dels nens/es que col·laboraran amb ell. La nostra
proposta en aquest cas és la de combinar coneixements, pràctica i diversió a l’entorn del món de la
ciència. Tallers, jocs, reptes i experiments seran les
eines bàsiques que utilitzarem.
Nivell: EPRI. Preu: 12,80 €

LA PEDRERA

NOVETAT

Barcelona
La Pedrera, una experiència interactiva per
descobrir el patrimoni de Gaudí.
Es poden fer activitats a l’entorn de cinc eixos:
La Pedrera, Gaudí, el Modernisme, l’arquitectura i l’espectacle.
Visites guiades i tallers.
Nivells: EINF-EPRI-ESO. Preu: des de 9,75 €

TITELLES I OMBRES XINESES

ESPECIAL

PETITONS
Castell Vell - Llinars del Vallès
Els nens i nenes viuran la màgia que desprenen les
titelles i participaran en les seves històries. Veurem
diferents tipus de titelles i crearem els nostres propis personatges. (Cada participant s’emportarà una
titella de pal).
Nivells: EINF-CI. Preu: 12,50 €
Reserves al

977 666 433
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ACTIVITATS D’1 DIA

NOVETAT

JUGANT AMB EL FANG

Can Foix - Cubelles
A partir de descobrir les diferents característiques i propietats de la terra, jugarem, sentirem i gaudirem de l’argila a l’hora que descobrim la seva màgia. Coneixerem els diferents
tipus de terra i quina és la seva transformació.
Nivells: EINF-CI.
Preu: 12,50 €

6€

OFERTA
MIG DIA

ACTIVITAT RECOMANADA
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

Castell Vell - Llinars del Vallès
Us plantegem una activitat on podreu veure com
eren els nostres avantpassats. Aprendrem com vivien i per una estona ens posarem en la seva pell
intentant reproduir el que ells feien i com s’organitzaven.
Activitats: Visita guiada a un poblat prehistòric,
la cata arqueològica, taller de creació de pintures
rupestres, taller “Som prehistòrics”, construcció
del nostre propi poblat, art floral.
Nivells: EINF-CI. Preu: 12,90 €

ELS OFICIS
TRADICIONALS

Arbúcies
Taller que pretén mostrar el món tradicional i els canvis en la manera de viure de
la gent els darrers 50 anys a través de l’ofici
del cisteller. El taller consisteix en l’elaboració d’una petita peça de cistelleria.
Màxim 50 alumnes.
Nivells: EPRI-ESO-Educació Especial.
Preu: 6 € (mig dia).

PREHISTÒRIA AL CORREDOR

Castell Vell - Llinars del Vallès
Voleu conèixer la més antiga i llarga etapa de la història de la nostra espècie? Voleu saber com vivien,
quins rituals i costums tenien els nostres avantpassats? Voleu veure troballes d’aquella època? La
prehistòria és reviu a la casa de colònies de Castell Vell. Cada nen s’emportarà a casa una pintura
rupestre i una eina prehistòrica feta per si mateix.
Nivells: CM-CS. Preu: 12,90 €
Disposem d’un nou campament prehistòric
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RECICLATGE

El Cabirol - Vallgorguina
Reciclar, reduir i reutilitzar les nostres pròpies
deixalles farà que tinguem un món millor; si és
així val la pena intentar-ho, oi? Activitats que farem: El concurs, el joc dels contenidors, joc del
reciclatge, circuit reciclat, jocs gegants, el twister reciclat i el taller de la joguina reciclada.
Nivells: EPRI. Preu: 12,50 €

Circ

ÈPOCA: TOT L’ANY

EL MÓN MÀGIC
DEL CIRC

Cal Mata - Saifores
En Trip i en Trap ens conviden al seu circ
però… algú s’ha despistat!!! Voleu formar
part d’aquest gran circ i preparar amb ells
la següent actuació? Pingüins, tigres, trapezistes, malabaristes i mags estan tots
preparats!
Nivells: EINF-CI.
Preu temp. baixa: 11,50 €
Preu temp. alta: 12,50 €

APRENEM MALABARS

VIU EL CIRC

Mogent - Llinars del Vallès
Els nens i nenes s’endinsaran en el món del circ, en una carpa de
veritat. Faran els tallers segons les edats. Tant poden ser màscares, nassos, com boles de malabars. I practicaran amb els plats
xinesos, les xanques, la corda fluixa... Activitats: Taller de fabricació de malabars. Malabars. Xanques. Diàbolos. Plats xinesos.
Taller de nas. AMB UNA AUTÈNTICA CARPA DE CIRC!
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 13,60 €

El Xaragall - Llinars del Vallès
Coneixereu els diferents tipus de feines del circ i us
endinsareu en el món dels malabars i els equilibristes.
Aprendreu a fer servir els plats xinesos, a fer equilibris
amb plomes, mocadors, pilotes, caixes, cilindres...
Nivell: EPRI. Preu temporada alta: 11,75 €
Preu desembre, gener i febrer: 9,75 €

VIU I RIU AL CIRC

ACTIVITAT RECOMANADA

El Pinatar - Gualba
Endinseu-vos en el fantàstic món del circ tradicional.
Apreneu a construir els vostres propis malabars, maquilleu-vos, disfresseu-vos i practiqueu amb tots els
elements que posem al vostre abast: diàbolos, pals del
diable, plats xinesos, masses i xanques, entre d’altres.
A més, tot s’amenitzarà amb música i animació.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 13,50 €

VIU EL CIRC MEDIEVAL

Castell Vell - Llinars del Vallès
Al Castell Vell transportem el circ a l’època
medieval, i joglars i bufons faran de les seves!!
Farem activitats on combinarem habilitat,
manualitats i caracterització en un entorn totalment medieval.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 12,90 €

AMB JOGLARS I BUFONS

Reserves al

977 666 433
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A AGOST

LA GRANJA
H20

Can Bordoi - Sant Antoni de Vilamajor
Amb l’arribada del bon temps, hem preparat
els jocs més refrescants i divertits,
a més a més de la visita guiada de la granja.
Activitats: Visita guiada a la Granja, munyir
la vaca “Quica”, donarem de menjar
a les vaques, jocs d’aigua.
Nivells: CM-CS-ESO
Preu: 11,90 €
La Granja H2O + Taller de
boletes de formatge
o mató: 13,20 €

GIMCANA D’AIGUA

AM
INFLA B
BLES

El Cabirol – Vallgorguina
Aprendrem a tenir cura d’un bé escàs com és l’aigua,
però jugant amb ella per saber estimar-la! Una sortida coherent, desenfadada i divertida per fer front
a la calor dels últims dies de curs sense oblidar-nos
d’aprendre i respectar el medi ambient, que és cosa
de tots. El nostre inflable d’escuma serà una gran
sorpresa.
Nivells: EINF-EPRI-ESO. Preu: 13,20 €

AIGUA I DIVERSIÓ

Piscines Sant Julià del Fou “Can Llança”.
Possibles programacions a realitzar:
Mundials a la piscina: Parc infantil de jocs + zona
d’esports + jocs d’aigua + jocs a la piscina.
Nivells: ENF-EPRI. Preu: 12,50 €
Aigua i escuma: Zona d’esports en sec + jocs d’aigua
+ jocs a la piscina + piscina lliure amb monitors +
festa de l’escuma.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 12,90 €
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JUGANT AMB L’AIGUA

LA GOTAVERDA I GOTABLAVA

Cal Mata - Saifores
A partir del conte El gran viatge de la Gotablava i
la Gotaverda ens endinsarem en el màgic món de
l’aigua, descobrint de forma experimental les seves propietats, formes i estats. Voleu saber quin
és aquest viatge que han emprés la Gotablava i la
Gotaverda? Veniu a descobrir-ho a través d’una remullada fantàstica!

Es pot realizar a can Foix, Cal Mata o Can Pere.
Nivells: EPRI. Preu: 12,50 €

GIMCANA D’AIGUA

AM
INFLA B
BLES

GIMCANA D’AIGUA

AM
INFLA B
BLES

Mogent - Llinars del Vallès
Faran jocs amb xeringues, competicions amb els
altres equips... i aprendran nous jocs pensats per
a l’estiu. Unes activitats destinades a distreure
l’alumnat amb activitats que no són habituals en
les seves vides, unes activitats plenes de diversió
i emocions. INFLABLE AMB ESCUMA.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 14,10 €

Castell Vell - Llinars del Vallès
Una gimcana refrescada amb aigua serà l’activitat
destinada als nens, durant la qual faran diferents
proves: jocs amb xeringues, competicions amb
els altres equips, aprendran nous jocs d’aigua...
El nostre inflable d’escuma serà una gran sorpresa per als petits participants.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 13,20 €

ACTIVITATS D’1 DIA

Base nàutica
ÈPOCA: D’ABRIL A SETEMBRE

ACTIVITATS
NÀUTIQUES

Club Nàutic de Premià
Anirem al Club Nàutic Premià on,
amb monitors especialitzats, farem
les activitats de vela i caiac. A més,
realitzarem una rotació de diferents
esports de platja, com ara el disc
volador (frisbee), vòlei, pales, rugbi
amb fulard, futbol, etc.
Nivells: CS-ESO.
Preu: 16,50 €

RAID MARINER

Base nàutica Vilanova i la Geltrú
Open-caiac o Body Board + gimcana de sorra +
taller mariner. L’open-caiac és el pas inicial per
aquells que es vulguin iniciar en el món del caiac.
L’Open-caiac són caiacs de gran estabilitat que
ens permeten navegar amb total seguretat i disfrutar de l’entorn, mentre anem adquirint una tècnica adequada per poder practicar aquesta modalitat. Utilitzarem caiacs triples, ideals per iniciar-se
en grups nombrosos.
Nivells: de 8 a 12 anys. Preu: Consultar.

ESPLATJA’T + CAIAC

Vilanova i la Geltrú
Gaudirem d’un dia de platja, on posarem a prova les nostres habilitats per treballar en equip,
la nostra creativitat a l’hora de construir els millors castells de sorra... i fer una remullada a les
aigües del Mediterrani! Les platges del Garraf
són el lloc idoni per viure un dia de platja en les
èpoques més caloroses de l’any!
Nivells: CM-CS-ESO. Preu: 19 €

BASE NÀUTICA MAR BELLA

Barcelona
El nostre objectiu: fomentar la cultura de la platja i
els esports nàutics. A la Base pots aprendre i practicar tot tipus d’activitats nàutiques.
* DIA BLAU CLAR (Caiac de mar + volei-platja)
* DIA BLAU TURQUESA (catamarà + volei-platja)
* DIA BLAU MARÍ (Caiac + catamarà + volei-platja)
* SETMANA BLAVA (5 sessions de 4 hores)
Nivells: CS-ESO-BATX. Preu: Consultar.

1 DIA D’AVENTURA

L’Estartit
Snorkel, Caiac, Vela, Robinson, Xarxa d’observació d’ocells, El parc Natural i el Mar.
Nivells: CS-ESO-BATX. Preu 1 activitat: 23,50 €
Preu 2 activitats: 39,50 €
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TOT NÀUTIC

Base nàutica Vilanova i la Geltrú
Vela + open-caiac + taller nàutic
Nivells: de 8 a 16 anys. Preu: Consultar.

ESPLATJA’T

Platja de Vilanova i la Geltrú
Activitats esportives i jocs a la sorra de la platja.
• Esports: des d’esports coneguts com el vòlei,
fins a d’altres més originals, com l’indiaka.
• Reptes: jocs lúdics d’equip per assolir objectius en grup.
• Jocs gegants: jocs lliures de gran dimensió.
• Estels: pràctica i volada d’estels.
Nivells: EPRI–ESO. Preu: 11 €

ÈPOCA: TOT L’ANY

Jocs Olímpics
JOCS OLÍMPICS

JOCS OLÍMPICS
RURALS

El Cabirol – Vallgorguina
Aprofitant l’entorn natural i la peculiar orografia de l’Espai de Natura i Lleure El Cabirol
us convidem a redescobrir, a través d’activitats
i d’un taller, alguns dels esports olímpics per
antonomàsia, com ara l’atletisme, el tir amb
arc, l’hoquei o el sumo; ara bé, a mode de
gimcana i d’una manera ben rural!
Nivells: EPRI. Preu: 12,50 €

El Xaragall – Llinars del Vallès
El Xaragall, celebra les seves Olimpíades anuals. Tots
els nens reben un diploma de participació. Abans, però,
han de superar una sèrie de proves: el cuc, la xarranca,
salt de llargada, llançament de javelina (escuma), la petanca, curses de sacs, circuit de rodes, xanques, marxa
atlètica... Es pot organitzar per a tota l’escola.
Nivells: EINF-EPRI-ESO. Preu: Temporada alta (11,75 €).
Desembre, gener i febrer (9,75 €).

LES OLIMPÍADES

El Mogent – Llinars del Vallès
Us presentem una gimcana de proves plena de diversió i entreteniment, on no tindreu temps d’avorrir-vos.
Serà una jornada ideal per practicar diferents esports
a través de proves i jocs.
Nivell: EPRI. Preu: 12,80 €

ACTIVITATS D’1 DIA
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ÈPOCA: TOT L’A

NOVETAT

ELS GUERRERS DE LA LLUM
BUSCANT L’ESTELA SAGRADA

Can Foix - Cubelles
De la mà del Baxter Corremón coneixerem la
història de la Tribu de Tuxtun i la seva Estela
Sagrada. Explorarem els voltants de la casa tot
descobrint les pistes que ell i la Wixpil ens han
deixat per ser unes bones exploradores!
Nivells: EINF-EPRI. Preu temp. baixa: 11,50 €
Preu temp. alta: 12,50 €

GIMCANA: EL JOC DELS CONTES

Can Coll - Collserola
A tots ens han explicat alguna vegada un conte
popular. Durant un dia, vine a convertir-te en algun personatge dels contes, a formar part d’alguna història, a fer jocs i dinàmiques engrescadores
i fins i tot a crear-ne algun de nou! Guiats pels
monitors, aprendrem alguns dels diferents contes
mentre ens ho passem d’allò més bé.
Nivells: EINF-CI-CM. Preu: 10,50 €

GIMCANA DE L‘INDI MANI-TU

Can Coll - Collserola
És la gimcana més completa d’aquesta temàtica.
Vine al Parc Natural de Collserola i endinsa’t en el
fantàstic món dels indis de la mà del mateix cap
Mani-tu. Decora tòtems, aprèn danses, demostra
la teva habilitat com a caçador, fes-te el teu propi
amulet de record i moltes coses més.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 10,50 €
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ELS COLORS DE L’ARC DE SANT MARTÍ

Can Coll - Collserola
Els colors ens alegren la vida, ens canvien l’humor
i ens evoquen records. Amb un seguit de jocs,
aprendrem les característiques d’alguns colors,
aprendrem a diferenciar-los per les seves qualitats i ens divertirem molt.
Nivells: EINF-CI. Preu: 10,50 €

GIMCANA: LA MÀQUINA DEL TEMPS

Can Coll - Collserola
Per poder ajudar un científic que s’ha perdut en el
temps, haurem de fer un recorregut per algunes de
les èpoques més destacades de la història, i n’aprendrem les característiques més conegudes.
Nivell: EPRI. Preu: 10,50 €

GIMCANA: L’APRENENT DE MAG

Can Coll - Collserola
Endinseu-vos en un món de fantasia i convertiu-vos
durant un dia en autèntics mags. Aprendrem trucs,
farem pocions, ens enfilarem a les escombres i gaudirem d’un dia diferent a la natura acompanyats del
gran mag de la comarca.
Nivells: EINF-EPRI. Preu: 10,50 €

AMB
INFLABLES

GIMCANA EL
CABIROL

El Cabirol - Vallgorguina
Teniu ganes de viure un dia ple d’emocions?
Fantàstica gimcana plena de sorpreses i amb
moltes proves que requeriran tota la vostra
energia, com ara el circuit de psicomotricitat
o els inflables. No us ho perdeu!
Nivells: EINF-CI-CM. Preu: 12,50 €

GIMCANA
AL MOGENT

Mogent - Llinars del Vallès
La diversió ha arribat al Mogent, on trobareu
un munt d’activitats a l’aire lliure per fer
amb els companys d’escola, i una pila de material per distreure’s i gaudir dels jocs en unes
instal·lacions idònies.
Ed. Infantil i cicle inicial i mitjà:
Taller de caracterització, equilibris, circuit
d’habilitat i psicomotricitat, jocs de punteria,
inflables i relleus.
Nivells: EINF-CI-CM.
AMB
Preu: 12,80 €
INFLABLES

GIMCANA DELS INSECTES

Can Coll - Collserola
Durant tot el matí aprendrem coses d’aquests
animalons petits que viuen al nostre costat i que
de vegades no veiem. A més, ens comportarem
com ells i farem diferents jocs que ens recordaran
com viuen.
Nivells: EINF-CI. Preu: 10,50 €

GIMCANA DEL
PARC GÜELL

Barcelona
A través d’una gimcana, visitarem el parc
per descobrir alguns dels racons ideats
per Gaudí i per introduir els nens i nenes
en la seva innovadora manera de treballar.
Nivells: CM-CS-ESO Preu: 9,68 €
Preu mig dia: 10,01 €

GIMCANA INTERACTIVA BARRI GÒTIC

Barcelona
Un cop haguem conegut les principals
característiques del barri i sapiguem orientar-noshi, iniciarem una gimcana interactiva. Haurem de
fer un seguit de proves on serà bàsica la nostra
creativitat i la nostra orientació. Tindrem un
dossier amb les diferents indicacions.
Nivells: CS-ESO Preu mig dia: 10,01 €

GIMCANA INTERACTIVA BARCINO

Barcelona
Coneixerem la Barcelona romana d’una manera
lúdica i divertida. A partir d’una gimcana, els infants
hauran de fer un seguit de proves tot seguint un
dossier amb les diferents indicacions.
Nivells: CS-ESO Preu mig dia: 10,01 €

Reserves al

977 666 433
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BOSC D’AVENTURA

Dom Bosco - Castellnou de Bages
Al bell mig del bosc farem un recorregut d’alçada per sobre de ponts penjats de diferents
estils: pont de mico, pont tibetà, passar pels
troncs... A més, ens llançarem per un pont tirolès que ens farà pujar l’adrenalina!
• Opció A: Circuit de quads + ponts + orientació.
• Opció B: Ponts + tir amb arc + escalada.
• Opció C: Orientació + quads + pont tirolès.
• Opció D: Tir amb arc + pont tirolès + escalada.
ATENCIÓ: Per a grups de més de 100 persones
podeu afegir escalada, tir amb arc o bé orientació.
Nivells: CM-CS de Primària i ESO. Preu: 14,50 €

GIMCANA D’AVENTURA

Castell Vell - Llinars
Teniu ganes de viure un dia ple d’emocions?
Avorrits de les quatre parets de l’aula? Veniu a
cremar adrenalina i energia!
Slackline, orientació, trempa la caixa, lluita de
gladiadors, taller de brúixoles, nusos, cabanes,
karts de pedals i tir amb arc. T’hi apuntes?
Nivell: EPRI. Preu: 12,50 €

JALPÍ AVENTURA

Arenys de Munt
6 camins suspesos entre els arbres
on els alumnes avançaran a través de
ponts, xarxes, lianes, tirolines, etc… tot
seguint els diferents camins suspesos,
d’alçada i dificultat progressives.
Nivells: EINF-EPRI-ESO.
Preu EINF-CI: des de 8 €
Preu CM-CS-ESO: des de 12 €

VIU L’AVENTURA AL
MONTSENY

Can Putxet – Sant Celoni
Parc aventura, escalada, orientació, tir
amb arc, quads infantils, karts pedals,
circuit de cordes, paintball infantil,
reptes, BTT, “Humor amarillo”, big ball i
paintball adults.
Nivells: INF-EPRI-ESO-BATX.
Preu: des de 15 €

CURSES D’ORIENTACIÓ

Collserola - Can Coll
Viu l’aventura en estat pur. Diversos equips en
un espai natural verge, un mapa, una brúixola i
molt bona vista són els elements per aconseguir trobar totes les fites i ser els primers a completar el circuit que us proposem. Una oportunitat emocionant i divertida d’aprendre, treballar
en equip i disfrutar d’un dia a l’aire lliure.
Nivells: CM-CS. Preu: 10,50 €
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UN DIA D’ESPORTS

El Xaragall - Llinars del Vallès
Gaudirem d’una roda d’esports d’equip, aprendrem les regles i el funcionament tot participant-hi: Futbol, vòlei, bàdminton, beisbol, pingpong, minigolf i corfbol.
Nivells: CM-CS-ESO. Preu temporada alta: 11,75 €
Preu desembre, gener i febrer: 9,75 €

AVENTURA A SALOU
Bosc d’aventura – Salou

ACTIVITAT 1: CIRCUITS DE PONTS
I TIROLINES
3h d’activitat pels diferents circuits segons
alçada i edat. A partir de 3 anys fins a adults.
ACTIVITAT 2: JOC D’ARQUERS
Joc de punteria on es fan 2 grups per aconseguir diferents objectius utilitzant arcs i fletxes
amb punta d’espuma.
ACTIVITAT 3: PAINTBALL SOFT
Paintball pensat per a nens i nenes a partir de
7 anys. Inclou equip de proteccions i 100 boles
per infant.

UN DIA D’AVENTURA
CIRCUIT MULTIAVENTURA

El Pinatar - Gualba
Farem una rotació d’activitats d’aventura, com
poden ser el tir amb arc, l’escalada, la cursa d’orientació, la pista americana, el cros de muntanya...
Sempre seguint les normes de seguretat.
• Escalada + Circuit de BTT + Via Ferrada.
• Via Ferrada + Circuit de BTT + Cursa d’orientació.
• Circuit de BTT + Escalada + Tir amb arc.
Cada grup ha de triar una de les opcions. Per a
grups de més de 100 persones es pot afegir a l’opció escollida una de les activitats següents: escalada, tir amb arc o cursa d’orientació.
Nivells: CM-CS de primària i ESO.
Preu: 14,50 €

El Pinar - Canyelles
Farem una baixada amb tirolina, escalada i practicarem el tir amb arc. Depenent del número de
participants, farem escala penjant i es poden fer
jocs esportius i/o piscina.
Nivells: CM-CS-ESO.
Preu TB: 12,30 € Preu TA: 14,35 €

MULTIAVENTURA

Sant Julià de Vilatorta
Ens dividirem en diferents grups i farem una rotació d’activitats d’aventura guiats per monitors
especialitzats i seguint totes les normes de seguretat. Haureu d’escollir tres d’aquestes quatre
activitats: Escalada, tir amb arc, electron i pont
tirolès.
Nivells: CS-ESO. Preu: 14,50 €

Reserves al

977 666 433
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ACTIVITATS D’1 DIA

TEMPS D’AVE



NTURA

Mogent - Llin
ars del Vallès
Una activita
t pensada pe
r als més intrè
narem dinàm
pids, en la qu
iques de grup
al combiamb proves
Farem les se
de destresa
güents activ
i habilitat.
itats: Rocòdr
orientació, tre
om, parc verti
mpa la caixa
cal, slackline,
, lluita de glad
pedals, tir am
iadors, circui
b arc, taller de
t de karts de
brúixola, nuso
Nivells: CM-C
s i cabanes.
S-ESO Preu:
13,60 €

PARC
VERTICAL I
ROCÒDROM

AVENTURA A CAN FOIX

Can Foix - Cubelles
Can Foix és una casa amb uns entorns idonis
per posar a prova la nostra orientació a la vegada que podem viure una gran aventura creuant
els ponts i les tirolines al costat del riu. Voleu
posar a prova la vostra punteria? També podem
gaudir d’una de les activitats estrelles: el tir amb
arc. Amb Orientació i Aventura passarem un dia
ben entretingut superant els nostres temors i
activant l’adrenalina!
Nivells: CM-CS-ESO.
Preu temporada baixa: 11,50 €
Preu temporada alta: 12,50 €
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L’ESTARTIT I LA GUERRA FREDA

L’Estartit
Realitzant senderisme, descobreix l’antiga base militar americana de l’Estartit i el seu ús a la guerra freda. Amb la possibilitat de fer un bany.
Durada: matí. Període: tot l’any.
Nivells: ESO. Preu: Consultar.

joc rs
lf
Tirolines d’Arque MiniGo Activitats
Circuits pels
arbres:

Una manera
divertida de millorar
l’equilibri pels
diferents ponts,
la concentració i
atenció a les normes
de seguretat per a la
correcta progressió,
autosuperació...

Joc
d’arquers:

Joc d’estratègia
on la cooperació i
el companyerisme
seràn els
protagonistes.
Desarolla una bona
estratègia i sigues el
vencedor!

C/Barbastre, 15 - 43840 Salou
Reserves al 977 666 433

Minigolf:

Un joc
d’habilitat on la
concentració
i la punteria
seran els punts
claus per poder
aconseguir
realitzar totes les
pistes amb una
bona puntuació.

Tallers:
Tenim espai
per realitzar
diferents tipus
de tallers i
gincames, i
una zona de
picnic per a
poder dinar.
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ACTIVITATS D’UN DIA

anemdecolonies.com

www.criteri.cat

CASES DE COLÒNIES

Disseny i maquetació:

GABINET MIP - CENTRAL DE RESERVES
Activitats d’un dia, cases de colònies i albergs de Catalunya
Tel. 977 666 433 - 902 196 240 - 679 449 753
info@anemdecolonies.com
www.anemdecolonies.com
@GabinetMip
facebook.com/Anemdecolonies
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ALBERGS DE CATALUNYA

anemdecolonies.com

