
PROPOSTA DE COLÒNIES 

ESCOLARS 
ESCOLA PAU CASALS. 

2017-18 



 

L’ESTADA      VILANOVA DE SAU 

L’allotjament serà en el complex de 

Vilanova de Sau, un entorn natural 

privilegiat tocant al Pantà de Sau i just 

vorejant la Serra de les Guilleries. L’espai 

compta amb tres cases situades molt a 

prop entre elles i una zona d’acampada; en 

funció de la inscripció final s’acabarà de 

decidir quina casa concreta ens acollirà 
 



2 POSSIBLES OPCIONS (SEGONS INSCRIPCIÓ) 

 

La Cinglera (94 pax.) 

 

 

Can Mateu (46 pax.) + Els 

Porxos (66 pax.) 

 



INSTAL·LACIONS I ENTORN 



PLANNING DE L’ESTADA 

 DISSABTE 19 DIUMENGE 20 DILLUNS 21 

 

MATÍ 

-Sortida amb 

autocar (9:00h). 

-Arribada (11:30h), 

esmorzar i 

instal·lació. 

-Temps lliure. 

-Activitat matí (Equip 

de la Casa) 

-P5: “Gorg de les 

Fades” 

-2n: “Tir amb Arc” 

-4t: “Caiac” 

-Temps lliure. 

- Desinstal·lació i 

recollida. 

-Activitat matí 

(Equip d’Imalleure) 

-Temps lliure. 

 

 

TARDA 

 

-Activitat tarda 

(Equip d’Imalleure) 

 

 

 

-Temps lliure. 

-Activitat tarda 

(Equip de la Casa) 

-P5: “Rei dels Ocells” 

-2n: “Gorg de les 

Fades” 

-4t: “Parc Aventura” 

- Temps lliure i 

dutxes. 

- Dinar. 

-Sortida amb autocar 

(14:30h-15:00h). 

-Arribada a St. Joan 

Despí (16:30h- 

17:00h). 

 

NIT 

-Activitat Nit (Equip 

d’Imalleure) 

-Activitat Nit (Equip 

d’Imalleure) 



 

EQUIP EDUCATIU 

 
 Els infants estaran dividits per cursos, 

cadascun d’ells acompanyat per un mínim de 

dos monitors/es responsables del grup. 

  

 En funció de la inscripció, es decidirà si cal 

afegir personal a l’equip, sempre respectant la 

ràtio d’1 monitor/a  per cada 10 participants, 

d’acord amb el decret 137/2003.  

     

 



SERVEI INTEGRAL 

 Gestions relacionades 
amb el personal: (altes 
seguretat social, 
contractes dins del 
conveni del lleure, 
nòmines, suplències). 

 Telèfon d’atenció als 
pares per les urgències. 

 Fitxes d’inscripció/ 
Control d’al·lèrgies i 
intoleràncies. 

 Documentació de l’estada 
amb fotografies/ Difusió 
posterior a les famílies. 

 Dinar del primer dia. 

 

 Cobrament (en 1 o 3 
terminis) i control de 
documentació a les 
famílies. 

 Transport (Autocars 
Jesús Moreno) 

 Assegurances 
(Responsabilitat Civil i 
Accidents) 

 Reunió informativa amb 
les famílies (1 mes abans 
de l’estada). 

 Reunió final de valoració 
amb la Comissió. 

 



PREU TOTAL 

177€/infant 


