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Mireu,
 
Teniu a les mans una proposta global per dur a 
terme les colònies amb un curs, un cicle o tota la 
primària i ESO, enmig d’un paratge natural 
espectacular. Podreu gaudir d’unes instal·lacions 
excepcionals i un equip humà amb més de 25 
anys al sector.

Empatitzem amb el vostre esforç i us volem 
cuidar com us mereixeu. Com?

Facilitant-vos les coses: estada gratuïta per tot el 
professorat, possibilitat d’incloure l’autobús, 
opció de contractar servei de vigilància 
nocturna i vigilància de menjador…

Donant-vos seguretat i tranquil·litat: 
responsabilitat civil contractada, ajut en la gestió  
d’incidències,  tractament curós de les 
intoleràncies, ... 

Un equip de monitoratge propi amb formació 
específica per atendre l’alumnat.

Milers de nens i nenes han gaudit en les nostres 
instal·lacions. 
Centenars de mestres i professors han descansat 
a casa nostra. 
Serà un plaer treballar amb vosaltres.

Atentament, 

Jordi Llopart, 
Director
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És molt d’agrair que els 
nostres fills vinguin gratis! 
Una recompensa a l’esforç 

que fem el professorat 
anant de colònies.
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QUÈ OFERIM?

Colònies de
CENTRE D’INTERÈS

“GAUDIR I APRENDRE
ACTIVAMENT”

Dirigides a Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.
Més de 15 temàtiques per escollir (pàgina 15).

El tema triat serà l’eix transversal de tota
l’estada i les dinàmiques incloses.

Colònies
 d ’AVENTURA

“ACCIÓ I FAIR PLAY”

Dirigides a Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO.
Basades en una combinació d’activitats

lúdiques i d’aventura.
Cada cicle té uns itineraris d’activitats adaptats

segons edat (pàgina 19).

TALLERS
DIDÀCTICS

Gratuïts i d’1 hora i mitja de durada..
Si feu Colònies de Centre d’Interès,
el taller s’inclou dintre de les dinàmiques.
Si feu Colònies d’Aventura,
el taller substitueix una franja d’activitats.

“LLEURE  DIVERSIÓ I FORMACIÓ”

Tant si escolliu Colònies de Centre 

d’Interès com Colònies d’Aventura,

podeu enriquir la vostra estada amb 

un dels nostres TALLERS DIDÀCTICS 
(pàg.18).
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A El Collell tenim una gran combinació:
Equip de MONITORATGE PROPI + RÀTIOS IMMILLORABLES

Per atendre de manera idònia, a El Collell treballem amb
escoles que vénen a partir de 40 alumnes, encara que siguin
de cicles diferents. 

RÀTIOS DE TREBALL
I ORGANITZACIÓ

Nº Alumnes Nº Monitors que
us pertoquen

Com repartir
als alumnes

Nº Centre d’Interès que
podeu fer, segons l’opció

que trieu

Opció A Opció B Opció C

24 - 32

33 - 48

49 - 64

65 - 80

81 - 96

97 - 112

113 - 128

129 - 144

145 - 160

161 - 176

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 grups ± iguals

3 grups ± iguals

4 grups ± iguals

5 grups ± iguals

6 grups ± iguals

7 grups ± iguals

8 grups ± iguals

9 grups ± iguals

10 grups ± iguals

11 grups ± iguals

OPCIONS

1

2

3

Escollir 1 temàtica de Centre d’Interès (pàg. 15)

Escollir 2 temàtiques de Centre d’Interès (pàg. 15)

Escollir 3 temàtiques de Centre d’Interès (pàg. 15)

1

2

3

Escollir 1 temàtica de Centre d’Interès ADAPTAT (pàg. 15)

Escollir 2 temàtiques de Centre d’Interès ADAPTATS (pàg. 15)

Escollir 3 temàtiques de Centre d’Interès ADAPTATS (pàg. 15)

COLÒNIES DE CENTRE D’ INTERÈS 2023-2024
CI/CM/CS

Ràtio: 12-16 aprox.
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ITINERARI

És el conjunt d'activitats que realitzareu durant els 3 dies.
De totes les activitats lúdiques i d’aventura que hi ha indicades per cada cicle (pàg.19) hem creat diferents itineraris:

· 3 propostes d’itineraris per Cicle Mitjà i Cicle Superior
· 3 propostes d’itineraris per ESO

· 
·  

Cada itinerari, inclou mínim 7 activitats.
En el seu moment us farem arribar els diferents itineraris perquè pugueu escollir quin desitgeu, segons volum
del grup, edats i disponibilitat de la casa.    

· 
·  

Nº Alumnes Nº Monitors que
us pertoquen

Com repartir
als alumnes

Nº Itineraris que
us pertoquen

26 - 39

40 - 54

55 - 72

73 - 90

91 - 108

109 - 126

127 - 144

145 - 162

163 - 180

181 - 198

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

màx. 2

màx. 2

màx. 2

màx. 3

màx. 3

màx. 3

màx. 4

màx. 4

2 grups ± iguals

3 grups ± iguals

4 grups ± iguals

5 grups ± iguals

6 grups ± iguals

7 grups ± iguals

8 grups ± iguals

9 grups ± iguals

10 grups ± iguals

11 grups ± iguals

COLÒNIES D’AVENTURA 2023-2024
CM/CS/ESO

Ràtio: 13-18 aprox.

Les activitats de les Colònies 
d’Aventura, han estat molt 

variades i també molt 
adequades a les edats. Els 
alumnes s’ho han passat 

molt bé! Repetirem!

Partint de la base d’una escola amb 40 alumnes:
Grup mínim de 24 alumnes per poder fer Colònies de Centre d’Interès.
Grup mínim de 26 alumnes per poder fer Colònies d’Aventura.
Si no es compleix el grup mínim, podeu contractar un monitor/a (pàg. 27).

· 
· 
· 
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TRANQUIL·LITAT PER DAVANT DE TOT
La nostra Responsabilitat Civil contractada us dóna cobertura.

NOMÉS PAGA L’ALUMNE/A QUE VE DE COLÒNIES
El preu final de les colònies correspon al nombre exacte d’alumnes 
que han assistit a les colònies.
No us fem pagar el ball de números d’última hora.

PODEU VENIR EN TEMPORADA ALTA
AMB PREUS DE TEMPORADA BAIXA
De dilluns a dimecres d’Abril, Maig i Juny, preus de temporada baixa!
Mirar calendari pàg 27. 

TOTES LES INSTAL·LACIONS LÚDIQUES
I ESPORTIVES AL MATEIX COMPLEX
Evitem desplaçaments innecessaris.
Guanyem temps, comoditat i seguretat!

OPCIÓ DE VIGILÀNCIA DE MENJADOR
Contractant  aquest servei, us alliberem de servir i vigilar
tots els àpats del vostre alumnat.
Descanseu d’aquesta tasca.

OPCIÓ DE VIGILÀNCIA NOCTURNA
Contractant aquest servei, us alliberem de vigilar cada nit a
l’alumnat i podreu descansar tranquil·lament a les noves
habitacions de l’Hotel.
Anar de colònies i dormir tota la nit, és possible!

PUNTS
FORTS

Que TOTS els mestres que 
anem de colònies, tinguem 

l’estada gratis, ens simplifica 
moltíssim les coses entre 

nosaltres. Gràcies!

El servei de vigilància 
nocturna és un punt molt a 
favor. Hem pogut descansar 

de veritat. I les noves 
habitacions per profes, 

d’Hotel!

TRANQUIL·LITAT PER DAVANT DE TOT
La nostra Responsabilitat Civil contractada us dóna cobertura.

NOMÉS PAGA L’ALUMNE/A QUE VE DE COLÒNIES
El preu final de les colònies correspon al nombre exacte d’alumnes 
que han assistit a les colònies.
No us fem pagar el ball de números d’última hora.

PODEU VENIR EN TEMPORADA ALTA
AMB PREUS DE TEMPORADA BAIXA
De dilluns a dimecres d’Abril, Maig i Juny, preus de temporada baixa!
Mirar calendari pàg 27. 

TOTES LES INSTAL·LACIONS LÚDIQUES
I ESPORTIVES AL MATEIX COMPLEX
Evitem desplaçaments innecessaris.
Guanyem temps, comoditat i seguretat!

OPCIÓ DE VIGILÀNCIA DE MENJADOR
Contractant  aquest servei, us alliberem de servir i vigilar
tots els àpats del vostre alumnat.
Descanseu d’aquesta tasca.

OPCIÓ DE VIGILÀNCIA NOCTURNA
Contractant aquest servei, us alliberem de vigilar cada nit a
l’alumnat i podreu descansar tranquil·lament a les noves
habitacions de l’Hotel.
Anar de colònies i dormir tota la nit, és possible!
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OPCIÓ D’INCLOURE EL BUS EN EL PREU
Contractant aquest servei, us oblideu de maldecaps i perdre el temps.
El cost d’anada i tornada ja queda inclòs en el preu final de cada alumne/a.
Fàcil i descomplicat. 

GRATUÏTATS PELS FILLS I FILLES
DE MESTRES DE L’ESCOLA
Si a l’escola on treballes és també l’escola dels teus fills i filles i el seu curs ve de 
colònies, tindran tota l’estada gratuïta encara que tu no vinguis amb el grup:
la pensió completa + Colònies de Centre d’Interès o d’Aventura. 

GRATUÏTATS PER TOT L’EQUIP DOCENT
Cada membre de l’equip docent que vingui de colònies a El Collell,
tindrà la pensió completa de tota l’estada gratuïta: àpats i pernoctació.
Venir a casa nostra us sortirà gratis.

COMUNICACIÓ DIRECTA I PERMANENT
Un equip comercial i de monitoratge, per planificar conjuntament,
sense intermediaris.
Captem les vostres necessitats en primera persona.

TALONARIS D’AUTOFINANÇAMENT
Ajudem a les famílies a finançar les colònies fins a 120€! 
Com? Posem a la vostra disposició, un talonari de 40 butlletes, a 3€/butlleta. Com a 
escola no heu de fer res. Només ens heu de dir en el moment del contracte, quants 
alumnes volen vendre talonaris, i us els farem arribar a l’escola. Cost del Talonari: 
1€ + IVA

FORMATS EN LA PREVENCIÓ D’ABUSOS
En col·laboració amb la Fundació Vicky Bernadet s’han elaborat uns protocols 
interns per garantir una praxis preventiva, detectar una situació de risc i actuar de 
forma ràpida i segura.
Vetllem pels menors.

OPCIÓ D’INCLOURE EL BUS EN EL PREU
Contractant aquest servei, us oblideu de maldecaps i perdre el temps.
El cost d’anada i tornada ja queda inclòs en el preu final de cada alumne/a.
Fàcil i descomplicat. 

GRATUÏTATS PELS FILLS I FILLES
DE MESTRES DE L’ESCOLA
Si a l’escola on treballes és també l’escola dels teus fills i filles i el seu curs ve de 
colònies, tindran tota l’estada gratuïta encara que tu no vinguis amb el grup:
la pensió completa + Colònies de Centre d’Interès o d’Aventura. 

GRATUÏTATS PER TOT L’EQUIP DOCENT
Cada membre de l’equip docent que vingui de colònies a El Collell,
tindrà la pensió completa de tota l’estada gratuïta: àpats i pernoctació.
Venir a casa nostra us sortirà gratis.

COMUNICACIÓ DIRECTA I PERMANENT
Un equip comercial i de monitoratge, per planificar conjuntament,
sense intermediaris.
Captem les vostres necessitats en primera persona.

TALONARIS D’AUTOFINANÇAMENT
Ajudem a les famílies a finançar les colònies fins a 120€! 
Com? Posem a la vostra disposició, un talonari de 40 butlletes, a 3€/butlleta. Com a 
escola no heu de fer res. Només ens heu de dir en el moment del contracte, quants 
alumnes volen vendre talonaris, i us els farem arribar a l’escola. Cost del Talonari: 
1€ + IVA

FORMATS EN LA PREVENCIÓ D’ABUSOS
En col·laboració amb la Fundació Vicky Bernadet s’han elaborat uns protocols 
interns per garantir una praxis preventiva, detectar una situació de risc i actuar de 
forma ràpida i segura.
Vetllem pels menors.
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INSTAL.LACIONS
EXTERIORS

150 Hectàrees de paratge natural: 
esplanades, prats i  boscos.

Camp de Làser Tag, Camp d’Archery 
Tag i Circuit de Gelly balls.

Rocòdrom de 5 vies.

2 Parcs d’Aventura amb Tirolines i 
Ponts Tibetans (7 circuits diferents).

4 Piscines ( 2 semi olímpiques).

Tobogans aquàtics.

Hípica amb 18 boxes i pista 
d’entrenament.

Circuit de quads.

Zona d’escalada d’arbres.

Zona de jocs de cohesió.

3 Camps de futbol reglamentaris:

    2 de gespa natural
    1 de gespa artificial

5 Camps de futbol de 3x3
(speed futbol).

24 Pistes de bàsquet i minibàsquet 
amb il·luminació.

1 Pista americana.

· 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Nou !

Nou !
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·

·

·

·

·

·

·

·

·

519 places.   

Habitacions de 4 a 30 places per 
l’alumnat.

8 Menjadors.

Sala Polivalent: Teatre i Búlder.

3 Discoteques amb equip de llum i 
so professional.

Sala per l’equip docent

Restaurant exclusiu per al 
professorat.

Gimnàs interior i zona de descans 
exclusiu pel professorat

Opció d’Habitacions d’Hotel pel 
professorat.

Wifi

Tot i el mal temps, les grans 
instal·lacions que teniu, ens 
han permès seguir amb les 
activitats. Molt divertida la 

partida de làser tag
per la casa!

INSTAL.LACIONS
INTERIORS
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VALORS DE
LES NOSTRES
COLÒNIES

RESPECTE A LES PERSONES
Equip de monitoratge, personal de la casa,

amics i amigues i resta d’alumnes.

COMPANYONIA
Empatitzar, ajudar, acceptar, comprendre.

AUTOESTIMA
No tenir por, no tenir vergonya del

què diran, jo puc.

ECOLOGIA
Respecte i cura de l’entorn natural.

FAIR PLAY
Diversió sana.

RESPECTE AL MATERIAL I
LES INSTAL·LACIONS

Cuidem les coses, encara que no siguin
nostres, pensant en els altres.

A casa nostra, després de molts anys 
de treball amb Escoles i Instituts, 
amb grans i petits, hem consolidat 
uns valors que tot jugant i 
passant-ho bé, anem transmeten als 
alumnes que vénen a El Collell.

No importa si realitzeu Colònies de 
Centre d’Interès o Colònies 
d’Aventura... aquests valors formen 
part de l’ADN de cada dinàmica i 
activitat!

A més a més, els Tallers Didàctics 
que teniu opció d’escollir si ho 
desitgeu, els reforcen i ho 
complementen.
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TEMÀTIQUES
CENTRES D’INTERÈS C.I C.M C.S

*Les temàtiques marcades s’han ADAPTAT perquè també es puguin
  dur a terme amb 2 monitors/es que és el mínim requerit per
  organitzar un centre d’interès. 

EL BOSC FANTÀSTIC X

EL CONTE CONTAT X

EL CIRC* X

ELS INDIS TRAPELLES* X X

LA BERRUGUETA I LA SEVA ESCOLA X X

UN MÓN ENTRE MAMUTS X X

EL PETIT PRÍNCEP* X X

ELS GALS DE LA GARROTXA X X

LA MÀQUINA DEL TEMPS X X X

ELS CAVALLERS DEL REI ARTUR X X X

EN PEROT I ELS SEUS BANDOLERS X X

CÀMERA I... ACCIÓ!* X X

L’ENIGMA DEL FARAÓ KUMKAYA* X X

MISSIÓ 2036 X X

HOWARTS: ESCOLA DE MÀGIA X X

EL CAS DE LA CONFRARIA X X

VIU L’ESPORT* X X

EL MAG D’OZ X X

Els de primària han gaudit 
moltíssim  amb el Centres 
d’Interès. Semblava que 
estiguéssim realment a 

Howards! Molt ben 
caracteritzat i dinàmic!

Colònies de

CENTRE
D’INTERÈS

15



Mitjançant el personatge la Fantasia, els nens i nenes faran un seguit 
d'activitats, jocs i gimcanes preguntant-se d’on ve i quin paper juga 
en el món dels infants la fantasia i com mantenir-la en el temps.

Colònies de
CENTRE D’INTERÈS

EL BOSC FANTÀSTIC

Després d’aclarir un malentès, els bandolers es faran amics dels 
alumnes i els hi explicaran qui són, la seva missió i coneixeran en 
“Perot Rocaguinarda”.

EN PEROT I ELS SEUS BANDOLERS

Es realitzarà un Congrés Mundial de Detectius a El Collell. En aquest 
congrés, s’haurà de resoldre un cas succeït allà mateix. Mitjançant 
gimcanes i proves, hauran d’anar recopilant pistes i desxifrant codis 
per trobar la solució a l’enigma.

EL CAS DE LA CONFRARIA

Els infants rebran un curs de com ser una bona bruixa i un bon 
bruixot. Però abans d’aprendre encanteris i conjurs, hauran d’ajudar 
a la Berrugueta a recollir tot els estris i material que l’hi han caigut 
pel bosc mentre volava amb l’escombra. 

LA BERRUGUETA I LA SEVA ESCOLA
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Consulta la resta de Centre d’Interès
i tot el paquet informatiu de cada un! 

· Indis trapelles
· El petit príncep
· El Circ

· L’enigma del faraó Kumkaia
· Càmera i acció...
· Viu l’esport

Els alumnes seran convocats a l’escola de màgia: coneixeran el 
barret que tria, s’hauran de protegir d’en Voldemort amb l’ajuda de 
l’òliba, faran partits de Quidditch i hauran de trobar la pedra 
filosofal. 

HOGWARTS: ESCOLA DE MÀGIA

El Collell forma part del petit  territori que resisteix la conquesta 
romana. El Cèsar, avorrit, ha proposat als gals jugar-s’ho tot a unes 
proves. Els alumnes hauran de convertir-se en autèntics gals i 
druides, per superar tots els reptes i rebre el veredicte final de Cèsar 
o de la Cleopatra.

ELS GALS DE LA GARROTXA

CENTRES D’INTERÈS ADAPTATS PER
DUR A TERME AMB 2 MONITORS/ES. 
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PRIMERS AUXILIS
Com actuar davant d’una urgència domèstica, a qui avisar...

TÈCNIQUES DE SUPERVIVÈNCIA
Com filtrar aigua, com fer un refugi a la intempèrie, com
actuar en casos de tempestes torrencials, elèctriques, etc...

LA NATURA CURA
Descobrir les principals plantes medicinals que ens ofereix
la natura, saber-les identificar, conèixer les seves propietats
i com ens poden fer servei  en el dia a dia.

CONSCIÈNCIA DEL MOMENT PRESENT
Un món on tot va tant ràpid i els infants reben tants inputs...
Els volem ensenyar a parar i a gaudir del moment present. 

L’equip de monitoratge d’El Collell 
ha desenvolupat uns tallers on es 
treballen temes específics d’interès 
personal i col·lectiu. 
A tot arreu us poden oferir colònies, 
però un TALLER DIDÀCTIC... és un 
plus per l’alumnat!

Marxaran contents per les colònies 
realitzades, ja sigui de Centre 
d’Interès o d’Aventura. Però a més a 
més, marxaran havent après eines  
que en qualsevol moment de la 
seva vida podran necessitar. 

QUAN ES FAN?

Si realitzeu Colònies de Centre d’Interès, el Taller didàctic 
s’inclou a la dinàmica.

Si realitzeu Colònies d’Aventura, el Taller didàctic substitueix 
una franja d’activitats.

El departament de monitoratge us assignarà el moment adient 
per fer el taller en funció  de la resta de la vostra planificació.

TALLERS DIDÀCTICS

GRATUÏTS!
DURADA: 1:30 H

TALLERS

PRIMERS AUXILIS
Com actuar davant d’una urgència domèstica, a qui avisar...

Noveta
t!

TÈCNIQUES DE SUPERVIVÈNCIA
Com filtrar aigua, com fer un refugi a la intempèrie, com
actuar en casos de tempestes torrencials, elèctriques, etc...

LA NATURA CURA
Descobrir les principals plantes medicinals que ens ofereix
la natura, saber-les identificar, conèixer les seves propietats
i com ens poden fer servei  en el dia a dia.

CONSCIÈNCIA DEL MOMENT PRESENT
Un món on tot va tant ràpid i els infants reben tants inputs...
Els volem ensenyar a parar i a gaudir del moment present. 

El taller de primers 
auxilis, molt útil!  Els 

alumnes han après coses 
bàsiques i molt clares!  I 

sense cap cost afegit!
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S’exposa a continuació tota l’oferta 
d’activitats, pensada per cada cicle.
 
Les Colònies d’Aventura estan 
programades per realitzar-les en 
estades de 3 dies.

De totes les activitats exposades, 
s’han creat, per cada cicle, uns 
itineraris d’activitats. Cada itinerari 
és tancat, diferent als altres, i conté 
com a mínim 7 activitats. Podreu 
escollir com a escola, quin itinerari 
desitgeu fer, segons volum del grup, 
edats dels alumnes i la nostra 
disponibilitat.

S’intentarà que tots els alumnes del 
mateix cicle d’una escola facin les 
mateixes activitats, però no sempre 
ho podrem garantir.

CICLE MITJÀ  I CICLE SUPERIOR ESO

Camp Aventura

Tirolines

Buggies

Rocòdrom + Tobogan

Gelly Balls

Làser Tag

Galeria de Tir

Pista Americana

Ezzyrollers

Hípica

Bulder indoor

Eco-Karts

Team building

Interactive - Games

Lleuretló

Disc Golf

Ruta d'orientació

LLISCADORA D'AIGUA

JOCS D'AIGUA

GIMCANA XOF

JOCS D'AIGUA

GIMCANA XOF

TREKKING AQUÀTIC*
a partir de C. Superior TREKKING AQUÀTIC*

Camp Aventura

Tirolines

Quads

Rocòdrom + Slackline

Archery Tag

Làser Tag

Galeria de Tir

Bubbles Futbol 

Geocatching

Hípica

Escalada als arbres

Humor Rural

Kin-ball

Scape Room

Lleuretló

Futbolí Humà

Ruta d'orientació

WATERPOLO*

RAID AQUÀTIC*
a partir de C. Superior

TOBOGANS AQUÀTICS*
a partir de C. Superior

RAID AQUÀTIC*

TOBOGANS AQUÀTICS*

Colònies
 d ’AVENTURA

PISCINES
DISPONIBLES

TOT L ’ANY!

·

·

·

L’ús de les piscines, per raons de
seguretat, s’ofereix a partir de
5è de primària.

*Imprescindible saber nedar per 
  poder realitzar l’activitat



20



21



8:15h.

9:15h.

10:00h.

11:00h.

12:30h.

13:00h.

13:30h.

13:45h.

14:30h.

15:30h.

18:30h.

20:30h.

21:30h.

23:00h.

PRIMER DIA SEGON DIA TERCER DIA

ARRIBADA

ANEM A DORMIR ANEM A DORMIR

LLEURE CONTROLAT LLEURE CONTROLAT

ACTIVITATS
BERENAR

ACTIVITATS
BERENAR

DUTXES
TEMPS LLIURE

DUTXES
TEMPS LLIURE

SOPAR SOPAR

ACTIVITAT
DE NIT

ACTIVITAT
DE NIT

LLEVAR-SE LLEVAR-SE
NETEJAR HABITACIONS

ESMORZAR ESMORZAR

ACTIVITATS
ACTIVITATS

TEMPS LLIURETEMPS LLIURE

TEMPS LLIURE

DINAR

DINAR DINAR
LLEURE CONTROLAT

COMIAT

Temps a càrrec de l’equip de monitoratge.

· A les 12h us rebrà el coordinador/a del grup
  per fer la instal·lació.

· A les 14:30h comença el temps de monitoratge.

El primer dia:

HORARI D’UN DIA
DE COLÒNIES
EXEMPLE D’HORARI COLÒNIES 3 DIES

PLANIFICADOR
1.  Decidiu si veniu amb un curs, un cicle o
     tota la primària i ESO.

2.  Escolliu si veniu a fer Colònies de Centre   
     d’Interès o Colònies d’Aventura.

3.  Trieu les dates que més us convinguin.

4. Poseu-vos en contacte amb nosaltres
    i reserveu.

5. Comencem a dissenyar l’estada
    conjuntament!

Genial el servei de 
menjador!  Hem pogut 

estar tranquils  a tots els 
àpats. Hem xerrat i

hem rigut!
Temps a càrrec de l’equip docent.
Fer parar taula 15 min. abans dels àpats.
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Ens ocupem de tot el funcionament del 
menjador durant tots els àpats de l’estada:
· Organitzar l’entrada
· Servir el menjar
· Vigilar l’àpat
· Controlar la recollida i la neteja

* L’entrega dels menús adaptats es  
   realitzarà sempre a l’inici de l’àpat i es 
   farà amb la col·laboració del professorat   
   per fer una correcta identificació de l’alumnat.

PRIMER DIA SEGON DIA TERCER DIA

ARRIBADA

COMIAT

· A les 12h us rebrà el coordinador/a del grup
  per fer la instal·lació.
· A les 14:30h comença el temps de monitoratge.

El primer dia:

VIGILÀNCIA DE MENJADOR

Temps a càrrec de l’equip
de monitoratge.

Vigilància de menjador a càrrec
dels monitors (6h).

Vigilància nocturna a
càrrec dels monitors (18h.)

Temps a càrrec de l’equip docent.
Fer parar taula 15 min. abans dels àpats.

HORARI D’UN DIA
DE COLÒNIES
EXEMPLE D’HORARI COLÒNIES 3 DIES
AMB SERVEIS COMPLEMENTARIS

8:15h.

9:15h.

10:00h.

11:00h.

12:30h.

13:00h.

13:30h.

13:45h.

14:30h.

15:30h.

18:30h.

20:30h.

21:30h.

23:00h.

DINAR

LLEVAR-SE LLEVAR-SE
NETEJAR HABITACIONS

ESMORZAR ESMORZAR

ACTIVITATS

TEMPS LLIURETEMPS LLIURE

DINAR

ANEM A DORMIR ANEM A DORMIR

LLEURE CONTROLAT LLEURE CONTROLAT

ACTIVITATS
BERENAR

ACTIVITATS
BERENAR

DUTXES
TEMPS LLIURE

DUTXES
TEMPS LLIURE

SOPAR SOPAR

ACTIVITAT
DE NIT

ACTIVITAT
DE NIT

ACTIVITATS

TEMPS LLIURE

DINAR

LLEURE CONTROLAT

TEMPS DIA2H 30 m
A partir de Segon Primària

Ens ocupem de vetllar pel descans nocturn 
dels alumnes durant totes les nits de 
l’estada.

L’horari de la vigilància nocturna, és de les 
23:00h a les 8:00h de l’endemà.

VIGILÀNCIA NOCTURNA TEMPS NIT9 H
A partir de Segon Primària



SERVEI D’AUTOBÚS.
Amb ganes de que us siguin àgils els tràmits, tenim
un acord de treball amb Autocars Calella Moventis,
que ens permet oferir-vos:

L’opció més competitiva.
Oblideu-vos de pagar el bus sencer.
Només pagareu per les places contractades.

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

Estalviar-vos temps.
No haureu d’estar demanat pressupostos.

US AJUDEM A GESTIONAR LES
INCIDÈNCIES MÈDIQUES DE L’ALUMNAT.
Us oferim un servei de TAXI GRATUÏT per desplaçar-vos
fins al Centre Sanitari si un alumne ho precisa.
Horari del servei: de 8 a 20h.

Posem a la vostra disposició un COTXE DE CORTESIA
en cas que la companyia de taxi no pogués
realitzar el transport.

Us  volem cu idar  com us  mere ixeu i

fer-vos  les  coses  senz i l les  i  còmodes .

EL RACÓ
DEL PROFESSORAT
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Per vosaltres: 3 bicicletes, 1 el·líptica, 1 cinta de córrer
i màquines de musculació. Per no perdre el ritme,
o per començar-lo a agafar!

GIMNÀS EXCLUSIU.

PISCINA EXCLUSIVA
OBERTA TOT L’ANY.
Per anar a refrescar-vos i relaxar-vos!

ESTADA GRATUÏTA PER
TOT L’EQUIP DOCENT.
Agrair-vos l’esforç!

Pel professorat i amb bufet lliure a cada àpat,
i cuina pròpia. 

RESTAURANT EXCLUSIU.

Si contracteu aquest servei, us alliberem
de la tasca diària de control del menjador.

VIGILÀNCIA DE MENJADOR.

Contractant aquest servei, tindreu els nens i nenes
vigilats, mentre vosaltres dormiu tota la nit gaudint
del confort i la privacitat de les noves habitacions
de l’Hotel, amb bany propi cada una. 

VIGILÀNCIA NOCTURNA.

Hem contractat el servei de 
bus. Un gran què! No hem 
perdut ni un minut aquest 

any amb pressupostos i 
trucades. I el preu, molt 

assequible!
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PREUS TEMPORADA

Sense Bus

Amb Bus

Província Girona

Província Barcelona

Província Tarragona

2 dies
88€

2 dies

3 dies
123€

106€ 141€

3 dies

5 dies

264€

103€ 138€
121€ 156€ 279€

107€ 142€
125€ 160€ 283€

126€ 161€
144€ 179€ 302€

126€ 161€
144€ 179€ 302€

5 dies

COLÒNIES CENTRES D’INTERÈS

Anada i tornada

Província Lleida

Excepte Cerdanya

Excepte Cerdanya

Excepte Terres de l’Ebre

Sense Bus

Amb Bus

Província Girona

Província Barcelona

Província Tarragona

Anada i tornada

Província Lleida

Excepte Cerdanya

Excepte Cerdanya

Excepte Terres de l’Ebre

Excepte Alt Pirineu, Aran i Cerdanya

Excepte Alt Pirineu, Aran i Cerdanya

3 dies
129€

147€

3 dies

5 dies

270€

144€
162€ 285€

148€
166€ 289€

167€
185€ 308€

167€
185€ 308€

5 dies

COLÒNIES D’AVENTURA
Què inclou el preu?

· Dinar del primer dia.

· Pensió completa: esmorzar,
  dinar, berenar, sopar i
  pernoctació.

· Material necessari pel  
  funcionament de les colònies.

· Servei de monitoratge
  (segons horari pag. 22).

· Responsabilitat Civil.

10% IVA no inclòs.

En cas de modificació d’aquesta
taxa impositiva, s’aplicarà la
nova taxa.

Dates límit:

1 novembre 2023
Per demanar TALONARIS
D’AUTOFINANÇAMENT.

30 novembre 2023
Per contractar el
SERVEI D’AUTOBÚS.

2023 - 2024
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TEMPORADA BAIXA
  · De Setembre a Març.
  · De dilluns a dimecres d’Abril, Maig i Juny.

TEMPORADA ALTA
  · De dimecres a divendres d’Abril, Maig i Juny.
  · 3 últims dies abans de Setmana Santa.
  · Última setmana de curs escolar. 

CALENDARI 2023 - 2024 PREUS

SERVE I S  COMP L EMENTAR I S

A LT R E S  P UN T S  IMPORTANT S

TALONARI D’AUTOFINANÇAMENT (preu alumne/a):
1€ + Iva 10%  i aconseguiran 120€!

VIGILÀNCIA DE MENJADOR (preu alumne/a):
   Colònies 2 dies: 8,50€/estada completa + IVA 10%
   Colònies 3 dies: 13,50€/estada completa + IVA 10%

BUS: mirar quadrícules de preus.

VIGILÀNCIA NOCTURNA (preu alumne/a):
   Colònies 2 dies: 13,50€/estada completa + IVA 10%
   Colònies 3 dies: 18,50€/estada completa + IVA 10%

MONITOR/A EXTRA: 
   Colònies 2 dies: 210€ + IVA 10%
   Colònies 3 dies: 315€ + IVA 10%

Servei d’autobús:
   La gratuïtat per mestres i fills de mestres NO INCLOU
   el servei d’autobús si el contracteu amb nosaltres. 
   
Horaris del bus: 
   Recollida a l’escola -  9:15h 
   Sortida d’El Collell -  14:30h

Vigilància de menjador:
   Fer parar la taula va a càrrec del professorat (15 min.).
   És imprescindible la presència d’un responsable de
   l’escola a l’inici de cada àpat, per entregar les
   al·lèrgies / intoleràncies  als alumnes que ho precisin.

Març 2024 Abril 2024 Maig 2024

Juny 2024 Setembre 2024 Octubre 2024

321

10987654

17161514131211

24232221201918

31302928272625

3

21

10

987654

17

1615141311

24

232221201918

302928272625

dgdsdvdjdcdmdl

7654321

141312111098

21201918171615

28272625242322

3029

dgdsdvdjdcdmdl

76

54321

1413

12111098

2120

1918171615

2827

2625242322

30 3129

dgdsdvdjdcdmdl

dgdsdvdjdcdmdl dgdsdvdjdcdmdl

32

1

109

87654

1716

1514131211

2423

2221201918

30

2928272625

dgdsdvdjdcdmdl

321

10987

654

17161514

131211

24232221

201918

3029 3128

272625

Venir a l’octubre ha estat 
un encert: més econòmic, 

classe cohesionada i 
encara ens hem pogut 

banyar a la piscina! 
Fabulós!

12

2023 - 2024
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www.elcollell.cat  ·  info@elcollell.cat
Crta. de Sant Miquel de Campmajor al Torn s/n  ·  17850 Sant Ferriol  ·  T. 972 57 40 60

CONFIEM MÉS EN EL TREBALL BEN FET,
QUE EN LA BONA SORT !


