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L’infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques  
(Article 31 de la Declaració dels drets dels infants. ONU, 1959) 

2016/2017 

http://escoles.fundesplai.org/colonies-escolars/
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Qui som? 
La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir 
les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social amb voluntat 
transformadora. 
 
Fundesplai desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels infants, els joves, les famílies i 
les entitats. 

Entitat social 

A favor de la infància 

A través de 
programes 

D’equitat  

Accessibles 

De Qualitat 
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10 Raons per fer colònies amb nosaltres 
1.  Colònies temàtiques: natura, aventura, enginy, escèniques, d’anglès i culturals. 

2.  25 equipaments de colònies de màxima qualitat en plena natura. 

3.  Més de 40 anys d’experiència fent colònies educatives de tot tipus. 

4.  Equips tècnics d’educadors especialitzats: Biòlegs, llicenciats en ciències ambientals, llicenciats en INEFC, mestres... 

5.  Gratuïtat per a 1 docent cada 20 alumnes. 

6.  Assegurança civil i d’accidents incloses. 

7.  Menús equilibrats i saludables , disposem de la certificació AMED de cuina mediterrània en tots els equipaments. 

8.  Tot el material inclòs per desenvolupar les activitats. 

9.  Ens adaptem a les vostres necessitats educatives establint una comunicació bidireccional per garantir l’assoliment dels  

objectius proposats. 

10.  Som una entitat social que posa al centre de l’acció l’infant. 
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Les colònies com una eina educativa 
1. Perquè fomenten l’autonomia personal, l’autoconeixement i la manifestació de tots els vessants de la personalitat dels infants. 

2. Perquè donen a conèixer els valors del territori, promovent la identitat cultural dels infants i el sentit d’arrelament. 

3. Perquè són una eina educativa que posa a disponibilitat dels mestres un espai on promoure la curiositat innata les infants, la 

descoberta naturalística i l’aproximació científica, experimental i vivencial als principals ecosistemes naturals del territori català, 

reforçant totes les àrees curriculars del treball a l’aula i ambientalitzant el projecte educatiu del centre. 

4. Perquè afavoreixen la cohesió del grup, el treball cooperatiu dels infants i tanmateix consolida el treball en equip dels mestres. 

5. Perquè és una singularitat del Model Educatiu català, una experiència extraordinàriament significativa en el desenvolupament 

dels infants.  

Ajuts del 20% en el cost de les colònies 
 
Fundesplai subvenciona un 20% del cost de les colònies. El preu final aplicant el 20% de descompte té un preu unitari final de 90,75€. 
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El nostre model pedagògic 

Basat en el paradigma constructivista, pretén treballar el ser, el saber i el saber fer dels infants per tal de complementar el 

desenvolupament integral de l’infant. 

 

Partim de l’infant, dels seus interessos i capacitats per tal de garantir una programació d’activitats adaptada a les diferents 

edats i característiques individuals i col·lectives, vetllant en tot moment per un aprenentatge significatiu i vivencial. 

 

Els nostres programes d’activitats interdisciplinaris garanteixen l’adquisició de valors i actituds com la cooperació, el treball 

en equip, la utopia, la iniciativa i, sobretot, la felicitat dels infants. 
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Can Mateu 
Característiques de l’equipament 

46 places 

Habitacions amb sanitaris adaptats i ascensor 

Sales d’activitats i reunions 

Llar de foc i calefacció 

Piragüisme, BTT, parc d’aventura... 

Piscines 

 

 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-can-mateu
http://bit.ly/mapMateu
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Can Mateu 
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

La Cinglera 
Característiques de l’equipament 

86 places 

Habitacions amb sanitaris adaptats, 
ascensor i rampa exterior 

Sales d’activitats i reunions 

Llar de foc i calefacció 

Piragüisme, BTT, parc d’aventura... 

 

 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-la-cinglera
http://bit.ly/mapMateu
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La Cinglera 
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Els Porxos 
Característiques de l’equipament 

66 places 

Habitacions amb sanitaris adaptats, 
ascensor i rampa exterior 

Sales d’activitats i reunions 

Llar de foc i calefacció 

Piragüisme, BTT, parc d’aventura... 

 

 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-els-porxos
http://bit.ly/mapMateu
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Els Porxos 
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Rectoria de la Selva 
Característiques de l’equipament 

128 places 

Adaptada i amb ascensor 

Sales d’activitats i reunions 

Llar de foc i calefacció 

Pista poliesportiva de ciment 

Piscina (equipada amb grua) 

 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/alberg-rectoria-de-la-selva
http://bit.ly/mapSelva
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Rectoria de la Selva 
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El Company 
Característiques de l’equipament 

62 Places 

Sales de reunions 

Ascensor 

Sanitaris adaptats 

Piscina 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-el-company
http://bit.ly/mapCompany
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

El Company 
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Can Massaguer 
Característiques de l’equipament 

74 places 

Sanitaris adaptats i ascensor 

Sales d’activitats i reunions 

Llar de foc i calefacció 

Piscina equipada amb grua 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-can-massaguer
http://bit.ly/mapMassaguer
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Can Massaguer 
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Mas Cabàlies 
Característiques de l’equipament 

72 places 

Adaptada i amb ascensor 

Sales d’activitats i reunions 

Llar de foc i calefacció 

Piscina (equipada amb grua) 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-mas-cabalies
http://bit.ly/mapCabalies
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Mas Cabàlies 
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Les Codines 
Característiques de l’equipament 

66 places 

Habitacions amb sanitaris adaptats 

2 sales polivalents de 30 places 

Llar de foc i calefacció 

Ascensor 

Menjador de 60 places 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-les-codines
http://bit.ly/mapLesCodines
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Les Codines 
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Alberg de Cal Pons 
Característiques de l’equipament 

64 places 

Sanitaris adaptats i ascensor 

Sales d’activitats i reunions 

Llar de foc i calefacció 

Pista poliesportiva de ciment 

 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/alberg-cal-pons
http://bit.ly/mapCalPons
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Alberg de Cal Pons 
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

La Traüna 
Característiques de l’equipament 

42 Places 

Sales de reunions i activitats 

Sala amb llar de foc i calefacció 

Piscina adaptada amb grua 

Dins del parc natural del Montseny 

 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-la-trauna
http://bit.ly/mapTrauna
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

La Traüna 
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Can Grau 
Característiques de l’equipament 

52 places 

Una habitació adaptada amb sanitari 

Grans espais exteriors 

Itinerari sensorial dins de la finca 

Calefacció 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/casa-de-colonies-can-grau
http://bit.ly/mapGrau


Fundesplai  Temporada 2016-2017                     escoles.fundesplai.org/colonies-escolars/ 
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Can Grau 
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

CAA Cal Ganxo 
Característiques de l’equipament 

44 places 

Una habitació adaptada amb sanitari 

Pati tancat 

Observatori astronòmic 

Gran sala de reunions i activitats 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/alberg-i-escola-de-natura-cal-ganxo
http://bit.ly/mapCalGanxo
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

CAA Cal Ganxo 
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Vagons d’Àger 
Característiques de l’equipament 

44 places 

Hangar amb menjador i dues grans sales 

Grans espais exteriors 

Calefacció i aire condicionat 

Sanitaris adaptats 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/vagons-d-ager
http://bit.ly/mapAger
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Vagons d’Àger 
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Viladoms de Baix 
Característiques de l’equipament 

90 places 

Habitacions/casetes amb sanitari adaptat 

Tres sales convertibles en una de gran 

Piscina 

Pista poliesportiva de ciment 

Edifici menjador 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/alberg-viladoms-de-baix
http://bit.ly/mapViladoms
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Viladoms de Baix 
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Alberg Molí de Sant Oleguer 
Característiques de l’equipament 

66 places 

Sanitaris adaptats i ascensor 

Sales d’activitats i reunions 

Rocòdrom 

Complex esportiu amb pistes 
poliesportives, camps de futbol... 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/alberg-moli-de-sant-oleguer
http://bit.ly/mapOleguer
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PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

Alberg Molí de Sant Oleguer 
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Un univers de temàtiques al servei de l’escola 

Anglès 
Activitats lúdiques i d’aventures, estades 
100% en anglès. La immersió lingüística 
en un ambient de colònies esdevé el 
millor escenari per l’aprenentatge de 
l’anglès. 

Culturals 
Activitats culturals, ens permeten reviure 
en primera persona la història i tradició 
del territori així com realitzar activitats 
relacionades amb l’art. Divertir-se i 
aprendre en unes estades de cultura. 

Aventura 
Activitats d’aventura lúdiques, ens 
divertirem plegats treballant en equip, 
fent caiac, tirolines, gimcanes, tir amb arc, 
curses d’orientació, escalada i molt més 
en plena natura! 

Enginy 
Activitats d’enginy i TIC per a tots els 
nivells, on aprendrem els misteris que ens 
amaga la ciència. Construirem un coet, 
farem un forn solar, gravarem un 
programa de ràdio... 

Escèniques 
Realitzarem activitats que fomenten 
l’expressió corporal, teatre, dansa, 
música per treballar tots els sentits i viure 
experiències úniques. 

Natura 
Descobrirem la fauna i la flora de l’entorn 
natural, farem interpretació ambiental, 
tallers per la millora i reconstrucció dels 
hàbitats dels éssers vius i sensibilització 
envers la natura. 
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Natura Ens integrem en la biodiversitat 

Les estades de natura 
Les estades de natura tenen l’objectiu principal de fer educació ambiental, per transmetre als 
infants l’estima per la natura i el coneixement de l’entorn. Si voleu aprofundir en biodiversitat i 
aprendre en un entorn privilegiat, les estades de natura son la vostra solució 
 

Motius per fer estades de natura 
Aprendre les característiques de l’entorn que ens envolta 
Estimar la natura en col·lectivitat 
Aprofundir en el coneixement de la fauna i la flora 

1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Arribada 
Descoberta de la fauna i la 

flora 
Jocs de cooperació 

ambiental 

Tarda 
Gimcana de 
ambiental 

Egagròpiles, menjadores 
d’ocells , sabó natural... 

Comiat 

Nit 
Nit d’estels i 

llegendes 
Vetllada de comiat o  

jocs de nit 

DISPONIBLE 

EN ANGLÈS 

Les activitats 
Les activitats de natura es caracteritzen per tenir un alt contingut vivencial 
de descoberta de la biodiversitat, una aproximació a l’entorn i 
l’experimentació vivencial  tot realitzant activitats educatives i lúdiques. 
 
Els centres d’interès  
Cada un dels equipaments disposa de centres d’interès que ens serveixen 
de fil conductor de les activitats. Disposem de tallers de diferents tipus: 
ambientals, de record, resolució de conflictes, manipulació, emocionals... 
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Aventura Diversió i cooperació amb els companys! 

Les estades d’aventura 
Les estades d’aventura ens permeten viure i emocionar-nos tot realitzant gimcanes, 
descobertes, esports d’aventura, escalades, caiac, tir amb arc, curses d’orientació i molt més! Si 
busques lleure i diversió aquesta és la teva modalitat. 
 

Motius per fer estades d’aventura 
Gaudir de les estones de lleure amb els companys 
Treballar en equip fent activitats esportives 
Viure aventures i resoldre misteris 

1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Arribada 
Escalada, parc 

d’aventures, tirolines... 
Caiac, tir amb arc, 

olimpíades, sortides... 

Tarda 
Cursa d’orientació 

amb roadbook 
Jocs cooperatius i 

gimcanes de descoberta 
Comiat 

Nit El joc del misteri 
Vetllada de comiat o  

jocs de nit 

DISPONIBLE 

EN ANGLÈS 

Les activitats 
Les activitats d’aventura que realitzem estan adaptades a les edats i 
garantim una experiència única per tots ells, esports d’aventura, gimcanes, 
misteris i olimpíades per gaudir col·lectivament. 
 
Els centres d’interès  
Cada un dels equipaments disposa de centres d’interès que ens serveixen 
de fil conductor de les activitats. Disposem de tallers de diferents tipus: 
ambientals, de record, resolució de conflictes, manipulació, emocionals... 
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Anglès Aprendre anglès gaudint al màxim 

Les estades d’immersió lingüística en anglès 
Fer colònies en anglès permet als participants viure una experiència d’immersió lingüística amb 
els amics i companys, i sense adonar-se’n estaran aprenent anglès i divertint-se treballant en 
equip. 
 

Motius per fer estades d’anglès 
Immersió completa (els educadors simulen ser nadius, només parlen anglès) 
Gaudir de la pràctica recreativa i del lleure en altres dimensions. 
Viure el dia a dia en anglès 

1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Arrival 
Have fun learning 

English 
Playing together 

Tarda Discovery gymkhana Treasure hunt Goodbye 

Nit Flashlight games Party  - Disco 

Les activitats 
Les activitats d’anglès han estat elaborades seguint un criteri 
d’aprenentatge de llengües transversal, i les classes a l’aire lliure i 
dinàmiques permeten gaudir i aprendre. 
 
Els centres d’interès  
Cada un dels equipaments disposa de centres d’interès que ens serveixen 
de fil conductor de les activitats. Disposem de tallers de diferents tipus: 
ambientals, de record, resolució de conflictes, manipulació, emocionals... 
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Escèniques Expressa't i mostra’t lliure  

Les estades escèniques 
Les colònies escèniques ens portaran a una nova dimensió d’expressió corporal, teatralitat, 
cinema i molt més.  Perdrem la vergonya a la vegada que ens divertim i realitzem divertidíssimes 
activitats lúdiques. 
 

Motius per fer estades escèniques 
Apropar l’expressió corporal als infants 
Conèixer les potencialitats personals i introspectives 
Desinhibir-se en un entorn agradable i relaxat 

1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Arribada 
Les 12 proves 

romanes 
Descobrim 
el nostre jo 

Tarda 
Gimcana del 
moviment 

Preparats per l’acció Comiat 

Nit Party master Impro-show 

DISPONIBLE 

EN ANGLÈS 

Les activitats 
Les activitats que realitzem tenen un caràcter principal d’expressió a través 
de la corporalitat, activitats de teatre, cinema, resolució de conflictes, 
impro-show... 
 
Els centres d’interès i tallers 
Cada un dels equipaments disposa de centres d’interès que ens serveixen 
de fil conductor de les activitats. Disposem de tallers de diferents tipus: 
ambientals, de record, resolució de conflictes, manipulació, emocionals... 
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Enginy Apropem la ciència al món! 

Les estades d’enginy 
Ens permetran conèixer i entendre des d’un punt de vista molt pràctic, posarem a prova el 
nostre enginy tot realitzant activitats relacionades amb la tecnologia i les TIC des d’una òptica 
educativa i lúdica. 
 

Motius per fer estades d’enginy 
Divertir-se amb els companys realitzant gimcanes de tecnologia. 
Treballar col·lectivament per assolir objectius comuns 
Combinar la tecnologia i la natura  

1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Arribada 
La gimcana dels 

reporters 
Les olimpíades del 

futur 

Tarda 
Construïm i llancem 

un coet 
Fem un programa de 

ràdio 
Comiat 

Nit  Joc de nit Festa de comiat 

DISPONIBLE 

EN ANGLÈS 

Les activitats 
Les activitats d’enginy combinen la tecnologia i les TIC amb el lleure 
educatiu, farem coets, programes de ràdio, gimcanes, excursions i molt 
més en un entorn privilegiat de natura. 
 
Els centres d’interès  
Cada un dels equipaments disposa de centres d’interès que ens serveixen 
de fil conductor de les activitats. Disposem de tallers de diferents tipus: 
ambientals, de record, resolució de conflictes, manipulació, emocionals... 
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Cultura Tradició i història al nostre abast 

Les estades de cultura 
Les estades culturals ens permeten reviure part de la història i la cultura de cada indret tot 
realitzant activitats i dinàmiques que ens ajudaran a posar-nos a la pell dels diferents 
personatges de la història així com conèixer la cultura des d’una perspectiva lúdica i educativa. 
 

Motius per fer estades culturals 
Conèixer la història i tradicions de la zona. 
Gaudir d’activitats educatives culturals 
Aprenentatges vivencials basats en el socioconstructivisme 

1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Arribada La ruta cultural 
Joc de rol “A través de 

la història” 

Tarda Gimcana històrica 
Descoberta de 

l’entorn 
Comiat 

Nit  Joc de nit Festa de comiat 

DISPONIBLE 

EN ANGLÈS 

Les activitats 
Les activitats estan encarades al coneixement històric i cultural de la zona, 
activitats lúdiques recreatives, gimcanes, rutes culturals, representacions 
temàtiques... 
 

Els centres d’interès  
Cada un dels equipaments disposa de centres d’interès que ens serveixen 
de fil conductor de les activitats. Disposem de tallers de diferents tipus: 
ambientals, de record, resolució de conflictes, manipulació, emocionals... 
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Crèdits de síntesi 
 
 Natura 

Gestió forestal i la qualitat ambiental 
Biodiversitat en zones humides 
Un parc natural 

 
 
 

 
 Aventura 

Les 12 proves 
L’olimpisme a través de la història 

 
 
 

 
 Anglès Have fun learning English 

 
 
 

 
 Escèniques Rodem una pel·lícula  

 
 
 

 
 Enginy El món de la ciència i les TIC 

 
 
 

 
 Cultura 

Recuperem la història 
Les colònies tèxtils 
Les rutes culturals 

 
 
 

 

Des de Fundesplai us oferim uns equipaments educatius i un marc 
natural idoni per localitzar i contextualitzar els crèdits de síntesi. 
 
Cada temàtica (natura, aventura, anglès, escèniques, enginy i cultura) 
disposa d’un conjunt de crèdits de síntesi disponibles i adaptables 
segons les necessitats educatives de les escoles abordables 
metodològicament com a projectes globals i interdisciplinaris.  
 
Els educadors especialistes (llicenciats i graduats amb formació i 
experiència en el lleure) es posaran en contacte amb vosaltres per 
fer-vos partícips d’aquest projecte madur, útil i profitós per al vostre 
centre. 
 
Cada equipament compta amb crèdits de síntesi específics seguint 
l’esquema següent. Demaneu més informació dels crèdits de cada 
equipament! Realitzem projectes i crèdits a mida! 
 

DISPONIBLE 

EN ANGLÈS 
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Sortides d’un dia 
 
 

Els equipaments de natura esdevenen un marc fantàstic per la 
realització de sortides i escapades d’un dia. 
 
Les temàtiques ens serveixen com a guia per desenvolupar tallers i 
activitats a mida que ens permeten sortir de l’aula i realitzar 
activitats educatives i lúdiques adaptades a les necessitats de cada 
centre. 
 
Estem oberts a noves propostes per part dels centres per tal de 
realitzar activitats i jornades que compleixin els objectius designats. 
 
Els educadors especialistes (llicenciats i graduats amb formació i 
experiència en el lleure) es posaran en contacte amb vosaltres per 
fer-vos partícips d’aquest projecte madur, útil i profitós pel vostre 
centre. 

 

 
 Natura 

Excursions de natura per a totes les edats 
Estudis de la qualitat ambiental 
Fauna i flora del nostre entorn 

 
 
 

 
 Aventura 

Jornada d’esports d’aventura 
Sortides lúdiques d’activitats de lleure 
Resolució de conflictes i educació emocional 

 
 
 

 
 Anglès 

Aventures en anglès: Immersió temàtica 
Gimcanes de descoberta en anglès 

 
 
 

 
 Escèniques 

Jornades de teatre 
Centres d’interès temàtics 

 
 
 

 
 Enginy 

Llancem coets a l’espai 
Joguines reciclades 

 
 
 

 
 Cultura 

Visites culturals i educatives 
Gimcanes a través de la història 

 
 
 

DISPONIBLE 

EN ANGLÈS 
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Menú alimentari i al·lèrgies 
ESMORZAR DINAR BERENAR SOPAR 

DILLUNS 
Llet amb cacau /cafè 
Pa, galetes, margarina 
i melmelada, cereals 

Arròs blanc amb tomàquet 
Amanida 
Hamburguesa de vedella 
Iogurt natural 

Pa amb 
"nocilla" 

Sopa de brou amb pasta 
Amanida 
Lluç a la romana 
Fruita del temps 

DIMARTS 
Llet amb cacau /cafè 
Pa amb tomàquet i 
embotit 

Llenties guisades amb hortalisses 
Amanida 
Escalopa de pollastre milanesa 
Fruita del temps 

Pa amb 
formatget 

Crema de verdures 
Amanida 
Truita de patates i croquetes 
Fruita del temps 

DIMECRES 
Llet amb cacau /cafè 
Pa, galetes, margarina 
i melmelada, cereals 

Macarrons a la napolitana 
Amanida 
Salsitxes de porc la forn 

Pa amb 
xocolata 

Sopa de brou amb pasta 
Amanida 
Lluç a la romana 
Fruita del temps 

DIJOUS 
Llet amb cacau /cafè 
Pa amb tomàquet i 
embotit 

Llenties guisades amb hortalisses 
Amanida 
Escalopa de pollastre milanesa 
Fruita del temps 

Pa amb 
formatget 

Crema de verdures 
Amanida 
Truita de patates i croquetes 
Fruita del temps 

DIVENDRES 
Llet amb cacau /cafè 
Pa, galetes, margarina 
i melmelada, cereals 

Arròs blanc amb tomàquet 
Amanida 
Hamburguesa de vedella 
Iogurt natural 

Pa amb 
"nocilla" 

Certificat AMED de cuina mediterrània en tots 
els nostres equipaments. 

Guarnicions: Xampinyons saltejats, carbassó 
daus, carbassó arrebossat, pastanaga daus, 
patata panadera, patates fregides, samfaina, 
ceba, pebrots... 
 
El menú pot variar per adaptar-se als grups 
(pic-nics) o per causes del servei (núm. de 
places, canvis de grup, proveïdors...). 

Dues setmanes abans de la realització de les 
estades, ens posarem en contacte amb vosaltres  
perquè ens pugueu comunicar les al·lèrgies i 
intoleràncies alimentàries conegudes. 
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Horari base 
Monitors Monitors Mestres 

9:00 a 9:30 Esmorzar    
10:00 a 13:00  Activitat matí     

13:30 a 14:30h Dinar    
14:30 a 16:00h Temps lliure     
16:00 a 19:00h  Activitat de tarda     
19:00 a 20:00h Temps lliure no dinamitzat    
20:00 a 21:00h Sopar     
21:30 a 23:00h Activitat de nit     

Existeix la possibilitat de comptar amb monitors de reforç 
24 hores per tal d’assumir les tasques assignades als 
mestres (la vigilància de la nit inclosa). Consulteu tarifes! 

El dia de recollir, l’equip de monitors col·laborarà per ajudar 
a fer les motxilles dels infants a les 8:30h. 

- 

Els mestres s’encarreguen de servir el menjar. Un quart 
d’hora abans dels àpats un grup d’infants pararà la taula. 

Horaris : Esmorzar - 9:00h / Dinar - 13:30h / Sopar - 20:00h 
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Colònies escolars 
Mas Cabàlies, Viladoms, Rectoria, Can 
Massaguer, El Company, Cal Pons,  Traüna, 
Can Grau, C Santoi, C.Ganxo, Molí, Vagons 

Curs escolar 
(menys juny) 

Arriba l’estiu  
(juny) 

Colònies 2 dies (1 nit) 53€ 55,45€ 

Colònies 3 dies (2 nits) 90,75€ 95,65€ 

Serveis a banda Tot l’any 

Estades d’anglès o immersió 4,6€ per pensió  

Crèdit de síntesi 2,55€ per pensió 

Monitors de reforç 165€/monitor/dia 

Sau  (Can Mateu, Els Porxos, La Cinglera) Curs escolar 
(menys juny) 

Arriba l’estiu  
(juny) 

Colònies 2 dies (1 nit) 63€ 65,45€ 

Colònies 3 dies (2 nits) 110,50€ 115,40€ 

Sortides d’un dia 
Tots els equipaments Tot l’any 

Sortides d’un dia 10€/participant 

Sortides d’un dia (en anglès) 12€/participant 

Autocars (Àrea metropolitana de Barcelona) 
De 55 places Trajecte 

Can Mateu, Cinglera, Porxos i Company  374,05 € 

Rectoria de la Selva  434,05 €  

Vagons d’Àger  599,75 €  

Mas Cabàlies  434,05 €  

Les Codines 434,05 € 

Cal Ganxo  236,75 € 

Can Grau  329,50 €  

Can Massaguer  329,50 € 

Cal Pons  373,95 € 

Traüna  374,05 € 

Viladoms  292,75 €  

Consulteu disponibilitat 
per altres punts de 
sortida 

Disposem d’autocars de 
35,55,60 o més!  

ASSEGURANCES I 
SEGUIMENT GPS INCLÒS 

Les estades de dimecres a divendres no tenen servei de monitors fins l’hora 
de dinar del primer dia. Les de dilluns a dimecres tenen el servei de monitors 
al arribar a la instal·lació. Dinar del 1r dia no inclòs en el preu. 



Fundesplai  Temporada 2016-2017                     escoles.fundesplai.org/colonies-escolars/ 

PRESENTACIÓ EQUIPAMENTS COLÒNIES ESCOLARS CRÈDITS DE SÍNTESI SORTIDES D’UN DIA ORGANITZACIÓ TARIFES 

MÉS INFORMACIÓ 
93 551 15 14 

casesdecolonies@fundesplai.org 
Carrer Riu Anoia, 42-54 

08820. El Prat de Llobregat 
Barcelona 


