
Bon dia famílies!  

Ja estan organitzades des de l'AFA del Sot del Camp i l'AMPA de l'Escola Sant Jordi 
les colònies d’estiu (setmana 27 de juny). A continuació us facilitem tota la 
informació necessària.  

- DATES:  

Opció 1: del 27 al 29 de juny (3 dies/2 nits) 

Opció 2: del 27 de juny al 1 de juliol (5 dies/4 nits)** 

Sortida cap a les 9:00h del matí i l’arribada cap a les 17:00h (més endavant us 
indicarem l’hora més exacte). Punt de trobada rotonda Escola Sot del Camp. Institut 
Esteve Albert.  

** Si no s’arriba al mínim de places per les colònies de 5 dies, els nens i nenes 
inscrits passaran al grup de 3 dies. 

- LLOC: Casa de Colònies La LLobeta, Aiguafreda (Vallés Oriental)) 
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-la-llobeta/cases-de-colonies/1  

- PREU: IVA inclòs, socis de l’AFA  
    170,00 € (del 27 al 29 de juny).  

292,00 € (del 27 de juny al 1 de juliol)  
 

** en cas de no arribar al mínim de places a l’autocar es posaria un autocar més 
petit amb un suplement de 4,50€/nen/a 

- RESERVES ONLINE: El període d’inscripcions comença el dia 6 de maig  

Del 27 al 29 de juny:  
https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/inscripcions/?reserva_id=2274566  

Del 27 de juny a l’1 de juliol:  
https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/inscripcions/?reserva_id=2274564  

 
Les places són limitades i es seguirà amb rigor l'ordre d'inscripció. Al formalitzar la 
reserva es paga el 100% o bé es domicilia el càrrec íntegre i el rebut és cobra 15 
dies després. 

   - REUNIÓ INFORMATIVA: dia 2 de juny (hora per confirmar) a través de la 
plataforma Meet. (passarem link) 

   - EMPRESA: EIX ESTELS. És una empresa que només es dedica a fer colònies i 
aquestes es fan sempre en instal·lacions pròpies. No hi ha equip docent sino 
monitoratge.  



- GRUPS: Els grups seran mixtes. S'intentarà fer per edats i grups d’amics. Hi haurà 
un monitor per cada grup de 10.  

- CASA DE COLÒNIES: Masia senyorial d'estil modernista, declarada d'interès 
arquitectònic i totalment reformada i equipada com a casa de colònies. Esà situada 
a Aiguafreda, al costat del Parc Natural del Montseny. Compta amb un entorn i 
equipaments especialment adients per a la realització d'estades amb nois/ies de 
totes les edats. Ofereix habitacions col·lectives de 3 a 24 places, amb terres de 
parquet, encesa de llums automàtica i accés a planta per múltiples escales i 
ascensor. Tres menjadors i servei de cuina casolana elaborada a la mateixa 
instal·lació, quatre sales d'activitats.Les dutxes son obligatòries diaries i controlades 
pels monitors.  

- ACTIVITATS: La Llobeta està centrada en el projecte educatiu Escola Circ. Un 
autèntic pla de circ per conèixer en primera persona les seves arts: els malabars, els 
equilibris, el trapezi, el llit elàstic... Un projecte educatiu adaptat a tots els nivells 
d'educació infantil i primària per aprendre, a través del joc, l'experimentació directa i 
activitats dinàmiques i atractives. Per exemple, treballaran la psicomotricitat 
gruixuda demostrant les seves habilitats amb els malabars i la seva destresa amb el 
trapezi. Tot envoltat per la màgia d'un entorn inigualable, una autèntica carpa de circ 
on assajaran i veuran un espectacle de circ molt complet.Seran uns dies molt 
intensos.  

- MENJAR: Menjar casolà, equilibrat…El tipic de les colònies: macarrons, sopa, 
amanides, botifarres, hamburguesa… Tenen en compte les al·lèrgies i intoleràncies, 
només els heu d’avisar i ho adapten.  

- INFORMACIÓ: més endavant s’enviarà una llista de tot el que cal portar i dels 
documents que s’han d’entregar el dia de la sortida als monitors de Eix Estels (fitxa 
d'inscripció, fotocopia vacunes, original targeta sanitària). Durant les colònies hi 
haurà un portal privat on aniran penjant fotos cada dia; és proporcionarà link amb 
accés el mateix dia.  

Qualsevol dubte que tingueu, podeu enviar un correu electrònic a 
coloniesampasot@gmail.com  (AFA Escola Sot del Camp) 

colonies@escolasjordi.cat (AMPA Escola Sant Jordi) 

 
Us recordem que són colònies exclusives per socis organitzades i 
coordinades des de l’AFA Escola Sot del Camp i l ‘AMPA Escola 
Sant Jordi. 
	


