
l'estiu i el lleure 

en família
cases de colònies per viure

www.fundacioesplaigirona.cat

a LA GARROTXA  i EL GIRONÈS

INFO I RESERVES: 972 24 93 25



Casa de colònies Sant Martí
Sant Martí de Llémena - El Gironès

Rutes en BTT per Rocacorba
Rutes marcades i per tot tipus de nivells

Cases de colònies en plena natura, als entorns 
propers més emblemàtics de Catalunya

 
Espais adaptats per a grups de famílies que vulguin 

gaudir d’una sortida de proximitat i a l’entorn 
natural, gaudint d’activitats de lleure

 
Amb activitats com, tallers,

sortides, vetllades, gimcanes, tardes de jocs... 
tant pels petits de la família com per gaudir tots junts.

 
Pensem en sortides de grups de

famílies que s’organitzin per compartir estones
 de lleure amb amics i puguin aprofitar l’estiu a prop

de casa.

l'estiu i el lleure 
en família

www.fundacioesplaigirona.cat

Casa de colònies Els Arcs
Santa Pau - La Garrotxa

60 places

Piscina

Al parc natural de la Zona
Volcànica de La Garrotxa

Grans exteriors i boscos
camp de futbol, taules de pic-nic, porxos...

Casa de colònies La Cot
Santa Pau - La Garrotxa

35 places

Al parc natural de la Zona
Volcànica de La Garrotxa

Ideal per sortides a peu
Rutes marcades i per tot tipus de nivells

25 places

Piscina

A 20 minuts de Girona
 

Grans exteriors i boscos
camp de futbol i boscos
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Tarda de jocs tradicionals
Tallers i treballs manuals segons les
visites realitzades
Sortides al bosc i explicacions lúdiques de
l’entorn
Jocs adaptats a les sortides i l’entorn
Gimcanes divertides amb proves i jocs
Acompanyament a sortides per la zona,
guiatge especialitzat en l’entorn
Vetllades i jocs de nit
Vetllada d’estels
Tardes de ruta d’orientació per infants
Tir amb arc

amb proposta
d'activitats de lleure

per escollir

Les cases de colònies disposen
d’un equip educatiu de monitoratge que pot

organitzar activitats puntuals si
les famílies ho demanen, tardes de jocs pels

infants, visites
d’acompanyament al parc natural,

 vetllades i danses...
Propostes de matí o tarda d’unes

quatre hores de durada o d’acompanyament
a sortides durant tot el dia, segons

les necessitats i interessos de cada grup de
famílies.



les dates
Estiu de 2020

juny - juliol - agost - setembre
segons disponibilitat

 

Les cases de colònies estan totes legalitzades i segueixen
tots els protocols d’activitats amb estades segures de
COVID19. 
 
Es pot reservar la casa amb servei de dret a cuina o
pensió completa amb cuinera i grup de neteja durant
l’estada. En el cas de reservar servei de pensió completa es
poden garantir els menús i dietes especials segons
al·lèrgies alimentàries igual com la preparació de pic-nics o
entrepans per sortides que es vulguin preparar.
 
Exclusivitat per el grup, no es compartirà la 
casa amb altres famílies o grups.

el servei

El preu és pensat per persona i nit segons l’opció triada:
A/ Dret a cuina (es tindrà accés a la cuina i tots els estris necessaris):
20€ adults i 15€ menors
B/ Pensió completa (tots els àpats amb menús familiars i productes de
proximitat): 37€ adults i 20€ menors
 
*IVA inclòs   
*Els menors de 3 anys tenen l’estada gratuïta.
*S’aplicarà un descompte del 5% per estades de més de 4 nits.
*S'aplicarà un descompte del 5% per famílies d'infants i joves de centres d'esplai federats a la Fundació.
*Aquests preus no inclouen les activitats complementàries. Si us interessa podeu demanar-ne la
informació i preu. Caldrà reservar-les prèviament.

el preu

casescolonies@
fundacioesplaigirona.cat

INFORMACIÓ I RESERVES
972 24 93 25



i també ens
trobareu fent

www.fundacioesplaigirona.cat

INFO I RESERVES: 972 24 93 25
casescolonies@fundacioesplaigirona.cat

Escola de l'Esplai de Girona
 

formació d'educadors en el lleure, cursos d'especialització, dinàmiques de grup per equips...

Servei de Cases de colònies
  
     colònies escolars d'Infantil fins a batxillerat, sortides en família, estades d'estiu...

Coordinació de Centres d'Esplai 
     activitats de lleure a l'esplai durant l'any, casals d'estiu, colònies i campaments

http://esplaigirona/
http://www.fundacioesplaigirona.cat/

