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INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capacitat de 190 places
Habitacions amb bany

1 habitació adaptada
3 menjadors
6 sales d'activitats
Piscina

a 100km de Barcelona
a 75 km de Girona
a 183 km de Lleida
a 182 km de Tarragona

2 Bosc Vertical
Rocòdrom
Tirolina
Tir amb arc
Piragüisme
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ORGANITZACIÓ I HORARI TIPUS

LA QUALITAT DELS SERVEIS PEDAGÒGICS
DEL GRUPEDUCA ES BASA EN:

8:00

llevar-se

9:00
10:00

esmorzar

i estable.

10:00
13:00

ACTIVITAT

 El manteniment d’una relació de 15 alumnes

13:00
13:30

temps lliure

13:30
14:30

dinar

14:30
15:30

temps lliure

resultats de les tasques pedagògiques.

15:30
17:00

ACTIVITAT

 La preparació d’activitats i materials pedagògics

17:00
17:30

berenar

17:30
19:00

ACTIVITAT

19:00
20:00

temps lliure

tallers alternatius d’interior.

20:00
21:00

sopar

 La relació directa entre el representant del

21:00
21:30

temps lliure

21:30
22:30

ACTIVITAT

23:00

recollir i dormir

 L’existència d’un equip de monitors especialitzat

/monitor.
 La convivència de l’equip pedagògic amb els
alumnes, compartint àpats, els jocs de nit, etc... de

forma que s’estableix una relació que millora els

específics per a cada nivell en forma de dossier de
treball.
 En cas d’inclemències meteorològiques us oferim

professorat i el coordinador de l’equip de monitors
un cop a la casa per aclarir qualsevol dubte
respecte

els

àpats,

instal·lacions,

activitats,

horaris...

L’horari dels àpats
varia a
mitjans del tercer
trimestre,
endarrerint tot
l’horari 30 minuts.

El funcionament
de les piscines, a
partir de l’última
setmana de maig,
pot alterar la durada
de les activitats .

Per a consultar
disponibilitat de
dates, no dubteu
en posar-vos en
contacte amb
nosaltres!

93.431.21.39
www.grupeduca.cat

ELS BANDOLERS
cicle inicial

CENTRE D’INTERÈS
En Jaume Sala, descendent d’en Serrallonga,
relatarà com i perquè va viure el seu besavi com
un bandoler.
Amb ell, ens introduirem en la vida dels bandolers
i en la seva història. Ens posarà a prova i ens
reptarà a fer les activitats per ser bandolers.
Cada activitat ens aproparà una mica més al
“modus vivendi” dels bandolers que habitaven
aquestes terres al segle XVII.

ACTIVITATS PER A 3DIES/2NITS
ACTIVITATS DIRIGIDES
 PRESENTACIÓ CENTRE INTERÈS
 TERRA DE BANDOLERS: EXCURSIÓ
 EL FULARD DELS BANDOLERS
 TIR AMB ARC
 RUTA DE SUPERVIVÈNCIA
 ORIENTACIÓ

 BOSC VERTICAL
 GIMCANA BANDOLERA
 JOC DE NIT
 FESTA BANDOLERA
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ACTIVITATS
Presentació Centre d’interès
En Jaume Sala, descendent d’en Serrallonga, relatarà com i perquè va viure el seu besavi com un
bandoler. Amb ell, ens introduirem en la vida dels bandolers i en la seva història. Ens posarà a prova i
ens reptarà a fer les activitats per ser bandolers.
A més, fuig per no ser atrapat...

Terra de Bandolers (Medi natural)
Coneixerem la zona on vivia en Serrallonga: el pantà de Sau, els cingles de Tavertet... espais on
s’amagaven els bandolers. Aprofitarem també per conèixer una miqueta la fauna i la flora que
trobarem pel camí.
La reunió secreta (joc de nit)
Com es comunicaven els bandolers quan estaven amagats i separats esperant per assaltar? Haurem de
parar la màxima atenció als sorolls del bosc per saber on hem d’anar a reunir-nos amb en Jaume Sala.
El fulard del bandoler (manualitats)

Un objecte característic d’aquests personatges, indispensable per amagar la seva identitat quan
entraven en acció, era el seu fulard.
Tir amb Arc
Aquesta activitat es convertirà per a nosaltres en un esport, però no cal oblidar, que també és una
arma. Dues coses són importants alhora de practicar amb l’arc: la concentració i el mètode.
Supervivència
Els bandolers eren uns experts en supervivència, així que aprendrem a orientar-nos per la muntanya,
quins recursos podem utilitzar en cas d’urgència i mètodes de salvament.

Orientació
L’activitat consisteix en aprendre a través d’un recorregut exterior, tot un seguit d’informació
teòrico-pràctica sobre com actuar d’una manera segura en l’entorn físic natural, salvatge, inhòspit.
Bosc vertical
El Bosc vertical és un nou concepte d'activitats a l’aire lliure que combina diversió i aventura en un
entorn natural: equilibri, coordinació, concentració...
Festa Bandolera!
En Jaume Sala (descendent d’en Serrallonga) ens convida a celebrar una gran festa entre bandolers,
on podrem ballar i cantar fins que el cos ens digui prou.
Gimcana Bandolera
La gimcana final del bandolers servirà per demostrar tots els coneixements adquirits a les colònies...
Aconseguirem el nostre diploma de bandoler?...
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NORMATIVA DE LA CASA
Per garantir un correcte funcionament de les colònies i afavorir‐ne la realització, us remarquem una
sèrie d’observacions que cal tenir en compte a l’inici de cada estada.
· Abans d’arribar a la casa cal que l’equip del professorat tingui en mà i conegui totes les activitats

que es realitzaran a l’estada, havent contactat prèviament amb el departament de colònies al telèfon
93 431 21 39.
· 15 dies abans de la vostra estada us facilitarem la normativa interna, la distribució d’habitacions i el
menú de la vostra estada i una graella on ens haureu d’anotar les al·lèrgies dels vostres alumnes que
ens haureu de fer arribar per correu electrònic.
· Per qualsevol servei suplementari (piragüisme, monitoratge de nit) cal haver avisat amb antelació a
l’agència comercial o directament al departament de colònies.

· L’ús de la piscina estarà disponible a partir de l’última setmana de maig. El torn de piscina es
realitza durant el temps lliure dels nens, estarà sota la vigilància dels mestres i del socorrista. El torn
de cada escola el decidirà la responsable de la casa de colònies i es comunicarà a l’escola el primer
dia. Si una escola decideix utilitzar la piscina en horari d’activitats dirigides ho haurà de comunicar en
el moment de contractar les colònies.
· Cal deixar les habitacions buides i baixar les motxilles abans de l’esmorzar de l’últim dia.
· El servei de menjador va a càrrec de l’escola. Els monitors de la casa s’encarreguen de les
vigilàncies. En cas de que el professorat no vulgui fer el servei de menjador cal comentar‐ho

prèviament al vostre comercial.
· Els menús són adaptats a les edats dels participants.
· En cas de possibles urgències mèdiques, la casa avisarà el servei de taxi o ambulància i els professors
acompanyaran els nens a l’hospital de Vic.
· Llista orientativa de material necessari dels alumnes:
Motxilla, calçat esportiu, roba de recanvi, pijama, gorra, roba interior, jersei, roba d’abric, sac de
dormir, tovallola, estris d'higiene personal, llanterna, cantimplora i impermeable/capelina.
· El pagament de l’estada es realitzarà el primer dia de les colònies al número de compte que la
casa facilitarà en forma de factura a la secretària de l’escola. Si es desitja es pot portar un xec
directament a la casa.
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AVENTURA A LES TALLADES
MENÚS ESTÀNDARD 3D/2N

esmorzar

dinar

berenar

Macarrons a la
bolonyesa
Botifarra amb
patates

1r dia

Mongeta tendra i
patata
Galetes de
xocolata

Fruita

2n dia

3r dia

Llet, cacau,
galetes, cereals,
pa, margarina,
embotit, suc pels
nens que no
poden llet

Llet, cacau,
galetes, cereals,
pa, margarina,
embotit, suc pels
nens que no
poden llet

Varetes de peix
o croquetes
amb amanida

Postres làctic

Arròs amb
tomàquet
Pollastre al forn
amb patates xips

sopar

Coca de sucre
de forn

Sopa de fideus
Truita de patata

Postres làctic

Fruita

Espaguetis
Mandonguilles
casolanes amb
salsa
Gelat

Menú adaptat per tot tipus d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries informades prèviament
Aquesta proposta pot estar subjecte a possibles canvis decidits des de la mateixa casa de
colònies degut als proveïdors, respectant les al·lèrgies i intoleràncies notificades.
Els berenars varien: galetes amb xocolata, pa de pessic amb suc, fruita, pa amb formatget,
magdalenes, coca de sucre del forn...

93.431.21.39
www.grupeduca.cat

INFORMACIÓ I RESERVES
@lestalladescasacolonies

93 431 21 39
www.lestallades.cat

@lestallades

93 884 70 12 / 655 007 027
anna@grupeduca.cat
david@grupeduca.cat
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