
a 10 anys

Aquest estiu 
som exploradors!

activitats d’estiu 2022
De 6 a 10 anys



Aquest estiu ens preparem per explorar el territori, carreguem la 
motxilla amb il·lusió i sor tim a viure mil aventures!

•	 Sortides	en	BTT,	jocs	a	medi	natural,	
	 reptes	d’orientació,	esport	i	aventura

•	 Gimcanes,	concursos,	guerres	d’aigua	i	una	nit		 	 	
	 d’acampada	a	l’escola	amb	activitats	nocturnes

•	 Colònies	a	Can	Ferrerons

Ens toca viure un estiu com mai, la diversió esta garantida!

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31

Juny	2022 Juliol 2022

5 setmanes, del 27/06 al 29/07

activitats d’estiu 2022

Els exploradors 
tenim	una	missió!



Activitats d’estiu 
EP1 a EP4
de 6 a 10 anys

activitats d’estiu 2022

Activitats:	

•	 Jocs	a	la	natura
•	 Sortides	en	btt
•	 Esports
•	 Jocs	d’aigua
•	 Gimcanes
•	 Reptes	cooperatius
•	 Tallers	de	construcció	
•	 Nit	a	l’escola	amb	animació

Sortides:

•	 Dijous 30/6:		 Sortida	a	la	platja
•	 Dimecres 6/7:		 Dormida	a	l’escola
•	 Dijous 14/7:		 Sortida	al	CRAM
•	 Dijous 21/7:		 Sortida	a	l’Aira	Natura
•	 Dijous 28/7:		 Sortida	a	la	piscina	d’Alfou
•	 Divendres 29/7:	 Festa	de	Cloenda

Colònies:

•	 Setmana	del	18/7	al	22/7:	Colònies	a	Can	Ferrerons,	Dosrius	(EP3 i EP4)
 Aquesta setmana hi ha casal d’EP1 a EP4; les colònies són opcionals a EP3 i EP4

Preus:

•	 1	setmana	de	9	a	13:30	h	(esmorzar inclòs)  92 €
•	 1	setmana	de	9	a	16.30	h	(esmorzar, dinar i berenar inclosos)  118 €
•	 Colònies	a	Can	Ferrerons,	Dosrius	 205	€
•	 5	setmanes	de	casal	(sense colònies)	de	9	a	13:30	h	 430	€
•	 5	setmanes	de	casal	(sense colònies)	de	9	a	16:30	h	 535	€
•	 5	setmanes	fins	les	13.30h	(4 setmanes de casal + Colònies Can Ferrerons)     565 €
•	 5	setmanes	fins	les	16.30h	(4 setmanes de casal + Colònies Can Ferrerons)     650 €

Totes les sortides i activitats estan incloses en el preu
S’ofereix servei d’acollida gratuït a partir de les 8 del matí

• 7€/ dia menjador esporàdic
• 10% dte. segon germà
• 15% dte. tercer germà

Inscripcions:

• Inscripcions	online	a	
 www.ginebro.cat/serveis/activitats-estiu



Colònies	a	Can	Ferrerons,	Dosrius	
(EP3 i EP4)
SETMANA	DEL	18/7	AL	22/7

El	meu	fill	o	filla	està	preparat/da	per	anar	de	colònies?	
Aquesta és una de les preguntes recurrents que ens fan les famílies cada any. 
Només vosaltres sabeu si estan preparats per anar de colònies. Però per ajudar-vos 
a respondre aquesta pregunta, des de l’equip d’activitats d’estiu, us volem dir que 
les colònies sempre han estat un èxit i és una de les activitats estrella, i cada any 
que passa fem que l’experiència dels nens i nenes sigui millor, més vivencial, més 
intensa... Per si encara no ho teniu clar, us donem alguns motius pels quals creiem que 
els vostres fills i filles s’haurien d’apuntar a les nostres colònies:

1)	 Perquè	aprenguin	a	estar	sols	i	en	companyia	dels	amics/gues	
i	monitors/es.	
El fet de trobar-se lluny dels pares i mares és una novetat per a ells i elles. En unes
colònies, aprendran a conviure entre iguals i experimentaran en primera persona
com solucionar les situacions del dia a dia d’una manera més autònoma.

2)	 Per	interactuar	i	fer	nous	amics	i	amigues.	
Les colònies són un espai ideal per ampliar el seu cercle d’amistats i fer que es
desenvolupin socialment a través del joc i la natura.

3)	 Per	aprendre	a	compartir.	
A les colònies, els nens i nenes seran els responsables d’aprendre a conviure i a
compartir amb els seus companys i companyes. Elles seran els que hauran de
decidir com interactuar! I si tenen dubtes, sempre tindran el suport dels monitors i
monitores les 24 hores del dia.

4)	 Per	trencar	la	rutina	de	l’estiu.	
L’estiu té moltes setmanes, invertir-ne una per realitzar unes colònies serà una
experiència que no oblidaran! Crearem un espai on els nens i les nenes es puguin 
sentir còmodes i que, a la vegada, promoguin l’exploració, la llibertat i la seva 
autonomia. I evidentment, en totes les activitats aquàtiques i d’aventura es garanteixen 
les màximes mesures de seguretat.  

Cal	un	mínim	de	15	inscrits	per	realitzar	l’activitat.
Les	places	són	limitades,	i	s’assignaran	per	ordre	d’inscripció
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Colònies 
EP1 a EP4
de 6 a 10 anys
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