
TOT FILL DE MESTRE/A DE L’ESCOLA QUE VE
DE COLÒNIES AMB NOSALTRES, TÉ L’ESTADA GRATUÏTA!

Si a l’escola on treballes també hi van els teus fills, i aquests vénen de colònies a casa
nostra, encara que tu no vinguis amb el grup, els teus fills tindran l’estada gratuïta.
Si contracteu el servei d’Autobús amb nosaltres, aquesta gratuïtat no inclou el preu de
l’autobús.

LA RESPONSABILITAT DE LES COLÒNIES ÉS NOSTRA.

L’Assistència Mèdica i la Responsabilitat Civil que tenim contractades, assumeixen
des del primer fins l’últim minut de l’estada dels vostres alumnes a casa nostra.

La seguretat dels alumnes i la vostra tranquil·litat per davant de tot!

UN MÓN D’ACTIVITATS PER COMPLEMENTAR
LA VOSTRA ESTADA INCLOSES EN EL PREU!

Sí, el pack d’activitats aquàtiques: kaiaks, paddle surf i sup games,
també està inclòs en el preu!

Escolliu l’eix d’animació o el treball de síntesi que més us agrada i
complementeu-lo amb les activitats d’aventura, aquàtiques i tallers.
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ASSISTÈNCIA MÈDICA TELEFÒNICA 24 HORES/DIA.

De l’acord de col·laboració amb Eurogestión y salud, SPUM us ofereix aquest servei 
d’Assistència mèdica telefònica 24 hores al dia.
Tenim un equip de metges disposats a resoldre qualsevol dubte sanitari que pugui 
sorgir durant la vostra estada.

La nostra prioritat és garantir la seguretat dels alumnes i la vostra tranquil·litat.

AMB NOSALTRES NO TINDREU PROBLEMES!

Responsabilitat civil contractada, opció de bus, ràtio de monitoratge, tractament
de les intoleràncies, assistència mèdica telefònica 24h/dia, activitats incloses al preu,
talonaris d’autofinançament gratuïts...

Evitar problemes, garantia d’èxit.

per què escollir-nos?
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De dilluns a dimecres els mesos d’abril, maig i juny
preu de temporada baixa.

Sí, preu de temporada baixa en temporada alta!

PODEU VENIR EN TEMPORADA ALTA
AMB PREUS DE TEMPORADA BAIXA!

NOMÉS PAGA L’ALUMNE QUE REALMENT
VE DE COLÒNIES!

A diferència d’altres cases, amb nosaltres no us heu de preocupar per si hi ha
alguna baixa d’última hora.
El preu final correspon al número exacte d’alumnes que vénen a les colònies.

Sí, no us farem pagar de més!

PER COM TREBALLEM LES AL·LÈRGIES/INTOLERÀNCIES

En cada un dels àpats el coordinador del grup supervisa el 
correcte funcionament de les al·lèrgies/intoleràncies.

Prioritzem l’important!

per què escollir-nos?

Equip de monitoratge propi:
Experiència acumulada, coordinadors amb títol de primers auxilis, coneixement de les instal·lacions...

LA NOSTRA RÀTIO DE MONITORS/ES I EL NOSTRE EQUIP PROPI
GARANTEIXEN LA MILLOR ATENCIÓ ALS INFANTS

Ràtio com treballem:

Perquè unes colònies funcionin, els alumnes han d’estar ben atesos:

Primària (1 monitor/a per 12 -14 nens/es):

22 – 28 nens/es: 2 grups
29 – 42 nens/es: 3 grups
43 – 56 nens/es: 4 grups
57 – 70 nens/es: 5 grups

71 – 84 nens/es: 6 grups
85 – 98 nens/es: 7 grups
99 – 112 nens/es: 8 grups
...

*cada grup el porta 1 monitor

Secundària (1 monitor/a per 14 -16 nens/es):

26 – 32 nens/es: 2 grups
33 – 48 nens/es: 3 grups
49 – 64nens/es: 4 grups
65 – 80 nens/es: 5 grups

81 – 96 nens/es: 6 grups
97 - 112 nens/es: 7 grups
113- 128 nens/es: 8 grups
...

*cada grup el porta 1 monitor

COMUNICACIÓ DIRECTA I PERMANENT ENTRE LA CASA DE COLÒNIES I L’ESCOLA

Dissenyarem conjuntament l’estada i escoltarem les vostres propostes per assegurar
el correcte funcionament de les colònies.

No som una agència, som la casa que us atendrà i servirà.
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TENIU L’OPCIÓ D’INCLOURE L’AUTOBÚS.

Gràcies a l’acord amb la companyia d’autobusos Calella Moventis, us oferim
la possibilitat de contractar les colònies amb el transport inclòs.

Oferir-vos el millor preu. 
Oblideu-vos de pagar el bus sencer, ara només pagareu per les places
contractades! (Mínim a pagar: 40 places)

Integrar l'autobús dins el preu de les colònies de cada assistent.
Facilitar-vos el càlcul del cost de cada assistent.

Simplificar-vos la feina al màxim.
Ja no haureu de perdre el temps demanant pressupostos.

GRATUÏTATS PER MESTRES I PROFESSORS 

FEM COLÒNIES I AJUDEM A CONSTRUIR PERSONES.

AJUDEM ALS ALUMNES A FINANÇAR LES COLÒNIES (120€).

Com?
Oferim gratuïtament 1 talonari d’autofinançament per alumne/a. 
Amb la venta del talonari pot aconseguir 120€ que les famílies s’estalviaran!
Talonari: 40 butlletes, PVP: 3€/butlleta.
Premi: una bicicleta de muntanya o l’equivalent monetari (300€).

Què heu de fer?
Els mestres no heu de fer res.
Entregueu els talonaris que us farem arribar als alumnes que ho desitgin i nosaltres ens ocuparem de la resta.

Aprofundint en el nostre model pedagògic (les 3C) hem creat dos eixos 
d’animació amb l’objectiu de fer la nostra petita aportació per una
societat millor.

Actitud s’escriu amb C.
La bona o la mala sort a la vida depèn de l’actitud. Treballem-ho!
(pàg. 12)

Planta cara al Bullying!
L’inici d’una creuada contra el Bullying. Guanyem-la!
(pàg. 13)

De 0 a 25 alumnes: 2 mestres gratis.
De 26 a 50 alumnes:  3 mestres gratis.
De 51 a 75 alumnes:  4 mestres gratis.
De 76 a 100 alumnes:  5 mestres gratis.
De 101 a 125 alumnes:  6 mestres gratis.
...

*si contracteu el servei d’autobús amb nosaltres, aquesta gratuïtat
  no inclou el preu de l’autobús.

Perquè gaudiu de les colònies com us mereixeu:

COSTA BRAVA


