PROPOSTA D’ACTIVITATS
COLÒNIES D’ESTIU 24H
Més temps lliure us ofereix uns colònies d'estiu amb els companys d’escola, envoltats en tot moment de professionals del lleure educatiu que
tindran cura dels vostres fills les 24 hores, vetllant per la seva diversió, el seu descans, la seva alimentació, les seves emocions...
Colònies d'estiu, durant tot l'any, caps de setmana, ponts i també per a les vacances de Setmana Santa. Perquè cap infant no es quedi sense colònies,
sense compartir, sense conviure i conèixer-se millor, sense respirar natura i créixer com a persona.
PROPOSTA HORÀRIA

9,00
10,00

1r dia
Sortida des de l’escola
Arribada a la casa // Instal•lació
Creació de grups de treball, coneixença
del entorn.

2n dia
Sessió de Zumba Matiner
ACTIVITATS D’ESPORT A LA PLATJA
Snorkel//Voleibol*

13,30
14,30

Sessió de Zumba matiner
Un món de diversió

ACTIVITATS NÀUTIQUES
Winsurf i twister aquàtic

PORT AVENTURA

Tornada a l’escola

Berenar
TOTS A UNA!
Tir amb arc//AcroSport//Slackline*

19,00
20,30
23,00

Sessió de Yoga matiner

PISCINA

17,00

21,30

4t dia

Dinar
Temps lliure amb monitors*

15,30

17.30

3r dia
Esmorzar

Preparem una nit de talents

TALLER RECORD
Tenyir samarretes

Temps lliure i dutxes*
Sopar
Joc de Nit

Joc de Nit
Bona nit

FESTA DE CLOENDA.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
COLÒNIES D’ESTIU 24H


Les colònies aniran del 25 al 28 de Juny (4 DIES 3 NITS)



Les colònies estan obertes al alumnes d’Educació Primària. De 5è a 4rt d’ESO.



Hi haurà una reunió informativa a les famílies. (Intoleràncies alimentàries, estat de pagaments, fitxes d’inscripció...)



Inscripcions obertes del 9 de març al 31 de Maig 2019.



Anada i tornada amb transport públic, fent parada a Port Aventura.

Fa 15 anys que ajudem als nens, nenes i joves a créixer, unir vincles, a compartir, cooperar, a gaudir de la natura i adquirir coneixements pràctics
mitjançant activitats educatives, lúdiques i d’aventura en diferents cases de colònies situades en plena natura.

