
CEIP FRANÇA 

COLÒNIES D’ESTIU 

23 al 25 de Maig 2015 
 

Activitats d’un dia, convivències escolars, colònies d’estiu, treballs de síntesi. 



Can Brugarola és una instal·lació pensada i dissenyada com a casa de colònies. Ubicada dins el terme 
municipal de Canet de Mar i a tant sols 150 metres de la platja. Un lloc ideal per a realitzar-hi activitats 
educatives relacionades amb el món marí. 
Canet és un poble amb un clima suau, obert als visitants i amb un tresor artístic immillorable, el 
modernisme. La seva situació ens permet gaudir tant del mar com de la muntanya. Edifici de nova 
construcció a 150 metres de la platja.  

MARESME 
 
Barcelona 50 Km 
Places: 80 
Habitacions: 2 – 6 – 10 – 12– 
14 places. 

CAN BRUGAROLA – Canet de Mar 



Des de Educa+, sempre tenim presents diferents aspectes que ens ajuden a millorar i a tenir un millor 
funcionament: 
 
 La cuina és de la instal·lació, per tant, ens podem adaptar si hi ha menús especials, al·lèrgies,  intoleràncies 

alimentàries.  
 
 El nostre equip de monitors estar format per professionals de diferents branques universitàries, com : 

Educació Infantil, Magisteri, INEFC, Pedagogia, Animadors socioculturals, Tècnics de Muntanya, 
Socorristes, és per això que tan els nostres monitors com la nostra instal·lació s’adapta a les necessitats i 
condicions dels vostres infants.  

 
 Disposem d'infermeria per atendre qualsevol incident i de vehicles propis per el trasllat de persones 

accidentades als hospitals més propers. 

 

 100x100 EDUCA+ QUÈ TENIM PRESENT A L’ESTADA?  

 



  1er dia 2on dia 3er dia  

9,00  Sortida escola amb 
monitors 

Esmorzar  Esmorzar  

10,00    

Arribada a la casa 
Instal•lació  

 
Dinàmiques de grup i 

coneixença de l’entorn 

  

Descoberta  
Canet de Mar 

 
  

  

Vela lleugera 
(Raquero)  

 Port d’Arenys 

14,00 Dinar  Dinar  Dinar 

15,00 Temps lliure amb 
monitors  

  
 Piragüisme  

Temps lliure amb 
monitors  

16,00    
Snorquel 

  
  

Tornada 

17,30 Berenar   
18,00    

Tir amb Arc 

  
Torneig de Vòlei  

  
  

19,00  Temps lliure i dutxes    
20,30  Sopar    
21,30 Activitat nocturna Festa de comiat! 

  

23,00 Acomodament habitacions 
  

ACTIVITATS CAN BRUGAROLA 
6è de primària  



 
 Sortida del grup des de l’escola 23 de maig 9:00h (Passeig 22 de juliol cantonada Frederic Soler.) 
 
 Arribada del grup a l’escola 25 de maig 16:30h (Rambla Egara davant l’institut IES Terrassa.) 

 
 El dia de sortida cal portar la Targeta Sanitària original i si s'escau el medicament juntament amb la recepta 

mèdica al director de la colònia. No ens endurem cap nen o nena que no tinguem la targeta sanitària original i 
que no tingui la fitxa d’inscripció amb les autoritzacions firmades. 

 
 A l’estada hi haurà un equip de monitors/ores adequada a la marcada per la realització d’activitats en el 

temps lliure (Decret 137/2003, Generalitat de Catalunya).  
L’equip de monitors/ores són especialment seleccionats i compten amb totes les titulacions exigibles i 
experiència en el lleure i tècniques específiques esport, educació ambiental o lleure.  
L’equip de monitors/ores, sota la supervisió d’un director/a de lleure titulat, vetllarà sempre per una atenció 
als infants de qualitat, basant el treball quotidià en una correcta preparació i avaluació contínua alhora que 
oferim sempre la millor cara als infants.  

 

  
100x100 EDUCA + ALTRES OBSERVACIONS  

 



 Maleta a rodes o motxilla? 
 Sac de dormir 
 Calçat còmoda pel dia a dia 
 Recanvi de roba per tots els dies 
 Roba d’abric pel vespre 
 Anorac, capelina o cangur 
 2 tovalloles (1 de platja i 1 de dutxa) 
 Crema protectora i gorra  
 Banyador i xancletes lligades de bany (Activitat nàutica) 
 Lot i piles de recanvi  
 Bossa per la roba bruta 
 Necesser: sabó o gel, raspall de dents, pasta dentífrica, pinta, repel·lent de mosquits.... 
 Cantimplora 
 Tot el material marcat amb el nom 
 CAL PORTAR L’ESMORZAR I EL DINAR DEL PRIMER DIA 
 
  
Que no portarem?  
 Màquina de fotos, MP3, Ipod, maquines de jocs, diners... 

 

100x100 EDUCAMES+ QUE CAL PORTAR  



93.450.97.93 
comercial@educames.eu  

www.educames.com 

Facebook.com/educa.jugarriure Twitter.com/educames 

100x 100 EDUCA+ SEGUEIX EL DIA A DIA DE L’ESTADA  

 


