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Emocions per a tota la  vida

ÍNDEX

Considerem la vivència i l’experimentació com el procés fonamental del veritable 
aprenentatge: aquell que uneix l’emoció amb el coneixement.

L’equip d’Alba Serveis Educatius ens sentim part important en l’educació dels nens. 
Som conscients que és a través de les nostres colònies escolars que les escoles 
arriben allà on les aules no ho permeten. 

Amb aquesta idea, any rere any anem renovant i desenvolupant nous projectes per 
a les colònies escolars, des dels programes d’infantil �ns als treballs de síntesi. Fent 
sempre d’Alba colònies l'elecció més natural i saludable per a la diversió i la convi-
vència.....i APRENDRE

• Les nostres cases estan ubicades en uns entorns de gran bellesa 

• Programes educatius de qualitat 

• Facilitem l’organització dels mestres

• Millorem les nostres instal·lacions any rere any. 
   Seguretat i confort

• Responsabilitat i professionalitat de  les persones de la
   nostra organització

• Alimentació, el nostre compromís més saludable!

• DES DE 1993 ajudant a construir i transformar la nostra 
  comunitat educativa.

PROPOSTES I SERVEIS

MAS GIRCÓS

EL CLAR DEL BOSC

ELS VOLCANS

ACTIVITATS MEDIEVALS

ACTIVITATS FANTASIA I NATURA

ACTIVITATS AVENTURA I NATURA

PREHISTÒRIA AL PLA DE L’ESTANY

TREBALLS DE SÍNTESI

PROMOCIONS

L'elecció més natural i saludable per a la diversió i la convivència 
dels vostres alumnes

Per telèfon · 972 590 507

Per vídeo conferència

Concertant una visita a la vostra escola

Concertant una visita a les nostres instal·lacions

A través del nostre formulari a la WEB albacolonies.com 

Vols que t’ho expliquem? 
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Les cases que us oferim des d’Alba Serveis Educatius es troben en entorns privilegiats i únics, rodejades de natura on el benestar i la 
salut faran que l’estada sigui inoblidable. En totes elles hi trobareu programes molt ben treballats per als diferents cicles d’Infantil, 
Primària i Secundària, amb els treballs de síntesi i la participació d’un gran equip de monitors; un servei de cuina que compta amb 
un gran reconeixement i un equip de manteniment que cuida tots els detalls per a què la vostra estada sigui còmoda i agradable.

Gaudiu de les vostres colònies en unes cases i activitats que cada curs milloren!

Propostes i Serveis
Les nostres cases

L'equip d'Alba Serveis Educatius gestionem directament dues de les cases de colònies referents a Catalunya com són Mas Gircós i El 
Clar del Bosc. Amb els nostres anys d'experiència hem anat creant una selecció d'altres cases de colònies i allotjaments que 
compleixen els nostres requisits per garantir la vostra millor estada de colònies. Aquesta selecció permet oferir-vos diversitat de 
destinacions en les vostres colònies i amb la con�ança de tenir-nos sempre al vostre costat. 

· Els Volcans i la nostra Terra 

· Multiaventura

· Natura

· Programes en anglès 

· Ecologia. Energia renovables

· Treballs de síntesi

· Granja Can Puig

· Bioconstrucció

· Medieval

· Fantasia 

· Prehistòria 

· El delta de l’Ebre

· Granja Planeses

Agricultura regenerativaNOVETAT!

NOVETAT!

NOVETAT!

NOVETAT!NOVETATS!
amb

LES ACTIVITATS per a tots els cicles                                                          

MAS GIRCÓS ·  174 PLACES · BESALÚ · LA GARROTXA

LA COMADEMONT ·  50 PLACES · BATET DE LA SERRA · LA GARROTXAELS ARCS ·  100 PLACES · SANTA PAU · LA GARROTXA

LA CANOVA·  77 PLACES · BATET DE LA SERRA · LA GARROTXA

EL CLAR DEL BOSC · 210 PLACES · BANYOLES · PLA DE L’ESTANY

LA RÀPITA·  190 PLACES · DELTA DE L’EBRE

Contacta’ns · Tf 972590507 · Horari d’oficina durant el curs escolar: de 8:30-14:30 i de 15:00-17:00



Mas Gircós  ·  174 PLACES · BESALÚ LA GARROTXA

Mas Gircós es troba a pocs quilòmetres del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de la Fageda d'en Jordà,
al peu de l’Espai d’Interés Natural de l’Alta Garrotxa, i a només 3 quilòmetres de  Besalú

EQUIPAMENTS DE LA CASA DE COLÒNIES

· Camp de torneig medieval  

· Àrea temàtica de volcans
· Aula de natura
· Àrea de bioconstrucció 
· Rocòdrom 
· Carpa de 250m
· Forn de llenya
· Discoteca
· 2 sales pels mestres 

· Aula verda de 150m
· Sala teatre
· Projector
· Piscina
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Mas Gircós

MEDIEVAL

CICLE SUPERIOR SECUNDÀRIA

LES ACTIVITATS A LA CASA                                          

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ

EL BOSC MÀGIC

ELS VOLCANS

MULTIAVENTURA

TREBALL DE SÍNTESI MEDIEVAL

TREBALL DE SÍNTESI VOLCANS

TREBALL DE SÍNTESI ECOLOGIA

BIOCONSTRUCCIÓ

ACTIVITATS EN ANGLÈS

GRANJA PLANESES
Agricultura regenerativa

TARIFES ESPECIALS PER A LES COLÒNIES ESCOLARS

 ·  174 PLACES · BESALÚ LA GARROTXA

Contacta’ns · Tf 972590507 · Horari d’oficina durant el curs escolar: de 8:30-14:30 i de 15:00-17:00



El Clar del Bosc ·  210 PLACES · BANYOLES · PLA DE L’ESTANY

EQUIPAMENTS DE LA CASA DE COLÒNIES

• 2 pistes poliesportives de bàsquet
• Bosc Vertical amb 14 trams i dos tirolines
• 1 pista de futbol sala
• Aula de Natura
• Granja a la masia El Puig
• Sala teatre 
• Piscina
• Rocòdrom
• Carpa de 250 m
• Parc infantil
• Camp de tir amb arc
• 2 sales per mestres
• Wifi

El Clar del Bosc és una magní�ca casa de colònies situada enmig dels boscos del Pla de l'Estany, a 5km de l'estany de Banyoles 
on es troba el parc neolític de la Draga i a poc més de 20 quilòmetres del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
i la Fageda d'en Jordà. 
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El Clar del Bosc ·  210 PLACES · BANYOLES · PLA DE L’ESTANY

LA GRANJA

NATURA

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR SECUNDÀRIA

SALVEM EL PICOT

EL BOSC MÀGIC

MULTIAVENTURA

ELS VOLCANS

ECOLOGIA. ENERGÍA RENOVABLES

PREHISTÒRIA

TREBALL SÍNTESI VOLCANS

TREBALL SÍNTESI ECOLOGÍA

ACTIVITATS EN ANGLÈS

LES ACTIVITATS A LA CASA                                          

TARIFES ESPECIALS PER A LES COLÒNIES ESCOLARS

Contacta’ns · Tf 972590507 · Horari d’oficina durant el curs escolar: de 8:30-14:30 i de 15:00-17:00



Els Volcans i la nostra terra

A través de les colònies escolars de 
l'equip d'Alba Serveis Educatius cada 
any milers de nens, nenes i joves 
descobreixen el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa i la geologia 
de la comarca. Amb la intenció d’apro-
fundir en el coneixement de l’entorn 
geològic i fer-lo més proper per a tots 
els nostres visitants es va crear l’Institut 
de Divulgació Volcànic i Geològic de la 
Garrotxa

La vivència i l’experimentació és el 
procés fonamental del veritable 
aprenentatge: aquell que uneix l’emo-
ció amb el coneixement. 

 

Com ho fem?

PER ESCOLLIR UN PROGRAMA DE
VOLCANS AMB L’INSTITUT VOLCÀNIC4 BONES RAONS

· Experimentant i sentint els conceptes.
· Fomentant la imaginació per comprendre què va succeir 
durant el temps geològic.
· Explicant la geologia com allò que és: un succés d’esde-
veniments increïbles i fenomenals en de�nitiva, tan 
atractiva com un conte.
· Limitant l’ús de tecnicismes per a poder centrar-nos en 
les idees, imatges i conceptes rellevants.

A través d'experiments, visites interactives, espais esceno-
grà�cs innovadors i simulacions úniques

Descobrim les diferents facetes del nostre planeta

Caminar per colades de lava volcàniques, creuar al mig de 
volcans i descobrir la Fageda d’en Jordà i els seus colors.

Una  visita inolbidable en un paisatge d’extrema bellesa

Eines educatives  disponibles per mestres i alumnes
· Guia del professor
· Quaderns de camp per els alumnes de primària 
· Dossier de treballs de síntesi pels alumnes de secundària
· Centre de documentació
· Videoteca
· Glosari tècnic
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Programes d’activitats

· Tallers i jocs de dinamització
· Un volcà, com funciona?
· Què és un terratrèmol ?
· Els volcans de la Garrotxa i de la resta de la terra.
· Volcans 2.0. Aula experimental sensitiva
· El cicle de les roques i els processos geològics
· Gimcana volcànica 
· Experimentem fent volcans
· Construïm el nostre sismògraf 
· Orientació i orogra�a 

PER PRIMÀRIA

· Tallers i jocs de dinamització
· Del magma al volcà
· Gestió d’una crisi volcànica 
· El futur de la nostra terra
· Riscos climàtics i meteorològics 
· Els volcans de la Garrotxa i de la resta de la terra
· Volcans 2.0. Aula experimental sensitiva
· El cicle de les roques i els processos geològics 
· Creació d’una maqueta zona volcànica
· Orientació i orogra�a 
· Les diferents formes d’erupció
· Terra, estructura interna

PER SECUNDÀRIA

· Recorregut pel volcà Santa Margarida
· Visita a les cingleres de Castellfollit de la Roca
· Visita guiada i trekking al volcà Croscat
· La fageda d’en Jordà
· Museu dels volcans d’Olot 

VISITES GUIADES PER PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

També amb 
Anglès!

Contacta’ns · Tf 972590507 · Horari d’oficina durant el curs escolar: de 8:30-14:30 i de 15:00-17:00



Activitats Medievals
Viatgeu junts �ns l’Edat Mitjana!
Experimentar l’anhel de repte i superació dels cavallers medie-
vals així com viure els costums, les eines, les tècniques, l’arqui-
tectura, la cultura i els personatges de l’època: Tota la història 
medieval de Besalú a l’antiga masia i casa de colònies de Mas 
Gircós

El testimoni de la vila de Besalú durant les colònies escolars és 
una gran mostra que l’època medieval era real, va existir i no ens 
és tan llunyana. A partir d’aquí podrem contextualitzar totes les 
activitats que es realitzaran durant els dies d’estada a les 
colònies, i que serviran per conèixer personatges de l’època i del 
context històric com són els nobles, els artesans, els monjos i els 
cavallers.

· Gimcana Besalú 
· El grial de la felicitat 
· Forn de pa amb llenya 
· Torneig medieval 
· Conte nocturn 
· Disco

CICLE INFANTIL 

· Gimcana Besalú 
· Torneig medieval 
· Conte per Dracum Nocte 
· El grial de la felicitat 
· Forn de pa amb llenya 
· Scriptorium 
· Visita al Sant Sepulcre de Palera 
· Disco
 Activitats en cas de pluja: 
· Instruments medievals 
· Titelles medievals

CICLE INICIAL

· Descoberta Vila Comtal de Besalú 
· Ruta del romànic 
· Herbes remeieres 
· Rebosteria medieval 
· Forn de pa amb llenya 
· Tir amb Arc 
· Scriptorium 
· Torneig medieval Dracum Nocte  
· Visita al Sant Sepulcre de Palera 
· Instruments medievals 
· Disco 
· Marató de ball

CICLE MITJÀ I SUPERIOR
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En la seva estada a la casa de colònies els vostres alumnes viuran 
l’aventura, descobriran l’experiència de la convivència i s’apropa-
ran a la natura i al cicle de l’any amb tota la plenitud dels cinc 
sentits. Tots els nens i nenes seran protagonistes del relat d'un 
conte que emmarca les diferents activitats. Els contes són una de 
les millors eines pedagògiques de les què disposem. Mitjançant 
els contes els infants conreen la capacitat de crear imatges. Les 
imatges que provoquen els contes els ajuden a comprendre el 
món i a comprendre’s a si mateixos en veure’s re�ectits en les 
inquietuds, les passions i les actituds dels personatges. Els bons 
contes són, en de�nitiva, una eina senzilla al mateix temps que 
profunda i, sobretot, molt captivadora per als nens.

Activitats Fantasia i Natura
EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL

Casa de colònies: Mas Gircós
Durada: 2 ò 3 dies
Activitats :
· Nit il·luminació 
· Carta de benvinguda 
· Conte del bosc de les fades 
· Conte La nena del fanalet 
· Stalking de nit 
· El pitador 
· Els quatre pujols 
· La recerca de l'arbre màgic 
· Paraules en anglès Land art 
· Taller fanalets ·
 Taller land art decoració 
· El Bosc de les Fades 
· Disco

EL BOSC MÀGIC DE MAS GIRCÓS

Casa de colònies: El Clar del Bosc
Durada: 2 i 3 dies
Activitats:
· Gimcana del picot 
· Boles de llavor per a ocells 
· Nius de fang i branquetes 
· Joc de nit 
· Volem com ells ocells (tirolina). 
· Fem de cientí�cs (descobrim els ocells a l’estany de Banyoles)
· El Picot i el follet (titelles)
· El picot i la llegenda del drac de Banyoles 

SALVEM EL PICOTDINS EL BOSC DE LES FADES

Casa de colònies: El Clar del Bosc
Durada: 2 ò 3 dies
Activitats:
· Nit il·luminació 
· Carta de benvinguda 
· Conte del bosc de les fades 
· Conte La nena del fanalet 
· Stalking de nit 
· El pitador 
· Els quatre pujols 
· La recerca de l'arbre màgic 
· Paraules en anglès Land art 
· Taller fanalets 
· Taller land art decoració 
· El Bosc de les Fades 
· Disco

Contacta’ns · Tf 972590507 · Horari d’oficina durant el curs escolar: de 8:30-14:30 i de 15:00-17:00



Aventura i Natura
La pràctica d'esports d’aventura enmig d’un entorn natural i 
paisatgístic com el de les cases de colònies promou l’esperit de 
superació, la convivència i el treball en equip. Respectar la natura, 
perdre les pors i superar obstacles fan que els nens i nenes de 
cicle mitjà i superior visquin en primera persona sensacions i 
emocions que perduraran la resta de la seva vida. Els nostres 
espectaculars camps d'aventura  són  la gran sensació per a tots 
els nostres visitants de les cases de colònies de Mas Gircós i El Clar 
del Bosc. Un circuit amb dos nivells de di�cultat que consta de 
tirolines, escales, plataformes, ponts en suspensió i ponts de 
mico que ens porten per la part més elevada del bosc.

Tota una experiència que es complementa amb l’escalada al 
rocòdrom, el tir amb arc, excursió amb BTT, orientació amb 
brúixola i trekking

Totes les activitats es realitzaran al bell mig de la natura i són 
supervisades en tot moment pel nostre equip professional de 
monitors.

· Bosc d'aventura 
· Orientació CM - Ruta curta 
· Orientació CM - Ruta llarga 
· Orientació CS ESO 
· Rocòdrom 
· Tir amb arc 
· Besalú a peu 
· Sant Sepulcre de Palera 
· Sant Sepulcre de Palera en BTT 
· Descoberta Besalú 
· Marató de ball 
· Disco

ACTIVITATS A MAS GIRCÓS

· Bosc d'aventura 
· Gimcana Caos total 
· Orientació CM - Ruta curta 
· Orientació CM - Ruta llarga 
· Orientació CS 
· Rocòdrom 
· Tir amb arc  
· Les Estunes 
· Itinerari de natura 
· Stalking de nit (joc de nit) 
· El pitador (joc de nit) 
· Els quatre pujols (joc de nit) 
· Ambients naturals 
· Disco

ACTIVITATS A EL CLAR DE BOSC

NOVETATS!
· Bioconstrucció-  NOVETAT (MAS GIRCÓS)

· La volta en BTT per l’Estany de Banyoles. Estudia-
rem els arbres i les plantes aquàtiques

· Natura viva a l’Estany de Banyoles.  Observarem i 
coneixerem els peixos i les aus que viuen a l’estany 
NOVETAT ( EL CLAR DEL BOSC)

· Itinerari de Natura. Herbes remeieres
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· Què mengen els animals? Veurem els 3 components principals 
amb els que es conformen les bales de palla, i per tant serveixen 
d’aliment als animals. 
· Conills, Gallines, Coloms… i Cabra Nana. Els nens i nenes 
podran alimentar els conills, veuran els nius i ous de les gallines, 
que agafarem i posarem en overes, i se’ls parlarà dels coloms de 
vol catalans.
· Anem a les quadres! Els animals d’aquesta zona són els cavalls, 
els ponis i les cabres. En aquesta estació els infants faran els 3 
tipus de feines més comunes a les quadres: netejaran una 
quadra, donaran gra als xais, i pentinaran i raspallaran al poni.
· Gincama rústica. Al Quadern de Camp hi  trobarem una ginca-
ma que solucionar a través de l’observació dels animals: quantes 
peülles tenen les cabres, quants conills hi ha actualment, etc.

Prehistòria al Pla de l’Estany

UN DIA A LA GRANJA CAN PUIGNOVETAT!
GRANJA ESCOLA · ( EL CLAR DEL BOSC) Des de la nostra casa 
de colònies El Clar del Bosc anirem a visitar una masia típica 
catalana per conèixer la seva granja d’animals i un fantàstic 
bosc de plantes remeieres. També tindrem l’oportunitat de 
d’observar els seus horts i cultius, i les seves construccions 
d’energies renovables. 

Cobert per la terra, resta encara la memòria de l’activitat humana 
d’una època remota en el temps. Els seus costums, la seva 
organització social, les seves inquietuds i creences formen part 
també de la nostra memòria cultural i conviuen també soterrats 
en cada ésser humà.
Les diferents visites als jaciments, parcs i museus aniran guiades 
pels nostre equip especialitzat en aquesta època històrica i en els 
seus costums, de la seva mà també realitzarem activitats 
lúdiques, tallers i jocs que ens permetran vivenciar elements de 
la quotidianitat de l’època.

· Visita a les coves Pre-històriques de Serinyà 
· Excursió a peu al Dolmen de les Closes
· Gimcana Prehistòria
· Visita al Museu arqueològic de Banyoles
· Parc neolític de la Draga (recreació d'un poblat neolític)
· Tints naturals, màgia i rituals prehistòrics
· Caçadors recol·lectors i tir amb arc
· Rituals neolítics
· El foc

ACTIVITATS

· Reconeixement de les plantes aromàtiques
· Gimcana de recerca de les plantes aromàtiques
· Bossetes d’olor 

1. EL BOSC AROMÀTIC

2. LA GRANJA D’ANIMALS

Contacta’ns · Tf 972590507 · Horari d’oficina durant el curs escolar: de 8:30-14:30 i de 15:00-17:00



Treball de Síntesi
EL DESCOBRIMENT DELS VOLCANS

La Garrotxa és una terra de contrastos: Amb un patrimoni natural, històric, 
geològic i paisatgístic ben característic i, que en conjunt fan que sigui una 
terra única amb molts racons per descobrir, i amb una explotació turística 
en constant renovació i auge. El present projecte educatiu pretén intro-
duir-nos en el món del vulcanisme, la geologia, la vegetació i els espais 
més emblemàtics del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa i els 
seus entorns immediats, per a poder descobrir, experimentar i sobretot 
comprendre, què s’amaga a l’interior d’ aquesta comarca fascinant i a 
l’hora desconeguda per a molts.
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18-
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Introducció al vulcanisme

Ruta dels Volcans

La Fageda d’en Jordà

Casal dels Volcans

Reconeixement i classi�cació de roques

Problemes als volcans 1: Les erupcions al llarg del temps

Problemes als volcans 2: L’altura del volcà

Interpretació d’imatges

Maqueta de la Zona Volcànica I

Maqueta de la Zona Volcànica II

La llengua del volcà-1 · Textos en català

La llengua del volcà-2 · Textos en castellà

La lengua del volcà · Textos en anglès

Volcà o Vulcà?

“Island of the Volcanoes”

Obra teatral: Contes i llegendes sobre els volcans

Orientació

Els ambients naturals del Parc Natural

Descoberta de la Vila de Besalú

Descoberta de Santa Pau

Ca
ta

là

Ca
st

el
là

A
ng

lè
s

C.
Ex

pe
rim

en
ta

ls

Ci
èn

ci
es

 so
ci

al
s

Te
cn

ol
og

ia

M
at

em
àt

iq
ue

s

Ed
. V

is
ua

l i
 p

là
st

ic
a

Ed
uc

ac
ió

 fí
si

ca

Ci
èn

ci
es

 n
at

ur
al

s

ACTIVITATS
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Treball de Síntesi
VIDA, ARTS I COSTUMS A L’EDAT MITJANA

El treball de síntesi de El Comtat de Besalú: Vida, Arts i Costums a l’Edat 
Mitjana consta d’un conjunt de continguts que acompanyen les activitats 
que es realitzen durant l’estada de colònies, i amb la possibilitat d’am-
pliar-ho posteriorment en l’entorn escolar. Els continguts, activitats i 
exercicis queden tots recollits dins un ampli dossier de 56 pàgines que es 
lliura a cada alumne. Durant els deu segles de l’Edat Mitjana van sorgir 
períodes d’esplendor amb importants avenços, descobriments, i una sèrie 
de fets que canviarien el rumb de la nostra història, és per això que no 
podem considerar l’Edat Mitjana com un temps incivilitzat i primitiu.

El present treball ens situarà en aquest espai temporal, més concretament 
en un dels Comtats que formava part de l’embrió de la Marca Hispànica, el 
Comtat de Besalú. La història d’aquest Comtat és sorprenent ja que és un 
punt de referència per comprendre el sorgiment i la consolidació de 
Catalunya com a realitat nacional.

El nostre objectiu és clar, intentarem resoldre unes qüestions com: saber 
què era el feudalisme, quins eren els principals estils arquitectònics de 
l’època, quines comunitats religioses hi convivien, com es vivia al camp, 
com era la vida als monestirs i als castells, quins eren els principals 
estaments, quina importància tenien les rutes de peregrinatge, quins van 
ser els principals ordres militars i religiosos, qui eren els remences, què era 
la pesta, i saber què menjava la gent d’aquell temps.
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 El romànic a l’Alta Garrotxa

 La vida a pagès a l’Edat Mitjana

 Descoberta del Castell d’hostoles

 Herbari i remeis medievals

 Forn de pa i pastisseria medieval

 Astronomia

 Orientació i sistemes de navegació a l’Edat Mitjana

Cuina medieval

 Descoberta de Besalú

 Descoberta de Santa Pau

 Excursió amb BTT a Palera. La vida als monestirs

 Pintura, fresc i pergamins

 Dibuix artístic d’una església romànica

 Joc dels Templers

 Problema de desplaçament d’una galera

 Càlcul d’àrees i superfície de planta
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Treball de Síntesi
ECOLOGIA I MEDI AMBIENT

VIURE EL BOSC

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

Texto: El agujero de la capa de ozono

Texto: El efecto invernadero

Recycling

Defensem el medi ambient

Granja Planeses · Agricultura regenerativa

Bioconstrucció

 Projecció dels vídeos: “Contaminació i residus”

La depuradora biològica a la depuradora verda

Anàlisi de l’aigua

L’energia solar: Construcció d’una cuina solar

Agricultura urbana
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ACTIVITATS
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12-

Reconeixement i classi�cació de Fulles d’arbres, arbusts i lianes

Classi�cació i reconeixement d’animals (petjades, cants, recerca activa)

La Xarxa Trò�ca: Anàlisi d’Egagròpiles

L’estructura del bosc: Anàlisi de parcel.les

Càlcul de Densitats de diferents fustes

El Carboneig: de la llenya al carbó

El Forn de Llenya i el Pa

La Caixa-Niu

Visita a Palera en bicicleta tot terreny (BTT)

Astronomia

Croquis acotat

Càlcul d’alçades d’arbres i del gruix dels troncs
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El bosc sempre ha estat una font de 
recursos per a l'home ben diversa 
(llenya, fusta, fruits, plantes mengívo-
les i medicinals, bolets, caça). 

Les activitats d'aquest crèdit estan 
adreçades als alumnes de segon cicle 
d'ESO, tot i que el seu contingut 
també es pot adaptar al primer cicle, 
segons com siguin el nivell dels alum-
nes i les prescripcions curriculars del 
centre (segon nivell de concreció). 
 
L'objectiu darrer d'aquest treball és, 
doncs,  l'adquisició conscient i raona-
da de valors mediambientals. Per 
arribar a aquest punt, farem una anàli-
si comparativa de la vida i els recursos 
de què disposava l'home- tradicional 
-rural en comparació amb els de 
l'home- modern -urbà. El �l conductor 
d'aquesta anàlisi serà el bosc com a 
font de recursos i víctima de les actua-
cions humanes.

Aquest treball de síntesi vol ajudar als vostres 
alumnes a que re�exionin envers la necessitat 
de que tots hem de prendre consciència 
sobre la necessitat d'apro�tar els recursos 
naturals del nostre planeta de forma respon-
sable i saludable. És urgent un canvi, un canvi 
que passa per l'adquisició d'un sentit 
individual i col·lectiu de corresponsabilitat 
ambiental. L'educació ambiental, entesa com 
un procés d'aprenentatge permanent, és 
l'instrument que ha de promoure i afavorir 
tant aquest canvi de mentalitat com la partici-
pació de tots els actors socials.
Amb aquest treball de síntesi i el seu conjunt 
d'activitats, els alumnes coneixeran experièn-
cies reals que de ben segur els sorprendran.
Enguany destaquem la visita a la granja 
ecològica les Planeses on es podrà veure un 
projecte experimental basat en l'agricultura 
regenerativa.



THE COUNTY OF BESALÚ
Life, arts & costums in the middle age

DISCOVERING VOLCANOES

Treball de Síntesi EN ANGLÈS

1-

2-
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12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

Introduction to volcanology

The volcano route

La Fageda d’en Jordà

Volcano museum

Recognition and classi�cation of rocks

Problems with volcanoes 1: Eruptions through time

Problems with volcanoes 2: a volcano’s height

Interpreting images

Model of the volcanic zone I

Model of the volcanic zone II

Volcanic language I · English texts

Volcanic language II · English texts

Volcanic language III · English texts

“Island of the volcanoes”

Theatre play: Tales and legends of volcanoes

Orienteering

The park’s natural environments

Discovering the village of Besalú

Discovering Santa Pau
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ACTIVITIES
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14-

15-

16-

The Romanesque in the Alta Garrotxa

Peasant Life in the Middle Ages

Herbs and Medieval Remedies

Orientation and Systems of Navigation in the Middle Ages

Bread oven and medieval Pastry

Astronomy

Medieval Cooking

Writing, Frescoes and Parchments

Knights Templars Role Play

The artistic Drawing of a Romanesque Church

The Problems of Travelling in a Gallery

The Calculation of a Perimeter

Visit to Besalú

Visit to Santa Pau

Visit to Hostoles Castle

Excursion by mountain bike to the Sant Sepulcre de Palera

(the Holy Sepulchre of Palera)
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La Garrotxa is a land of contrasts: Its 
natural, historical and geological heritage, 
along with a highly characteristic landsca-
pe
make this a unique land with many undis-
covered gems. Tourism in the county 
experiences constant growth and 
renewal.
This educational project aims to introduce 
us to the world of volcanology, geology, 
plant life and the most iconic spaces in La
Garrotxa Volcanic Zone Natural Park and 
its immediate environs. Here, you can 
explore, experiment and, above all, 
understand
all that is hidden in this fascinating county, 
undiscovered by many.

The Middle Ages are considered by many to 
be a dark and barbaric age, of constant wars, 
famine, terrible epidemics and ignorance, 
but it was not only like this. There were also 
periods of splendour with important advan-
ces, discoveries, and a series of events that 
changed the direction of our history. So, we 
cannot consider that period as uncivilised 
and primitive. The present subject introdu-
ces us to that time and space, speci�cally to 
one of the counties that was part of the 
nucleus of the Hispanic March: The County of 
Besalú. The history of that county is surpri-
sing as it is important in understanding the 
creation and consolidation of Catalonia as a 
national reality. Our objectives are clear. We 
will be looking at feudalism, the principal 
architectural styles of that time, the religious 
orders, how people lived from farming, what 
life was like in the monasteries and in the 
castles, what the principal military and 
religious orders were, the Remences, what 
people ate, what The Plague was, among 
other questions, which we hope will inspire 
the pupil to be interested in our origins.

Contacta’ns · Tf 972590507 · Horari d’oficina durant el curs escolar: de 8:30-14:30 i de 15:00-17:00



Sortides d’un dia

AVANTATGES

· Preus més econòmics

· Exclusivitat de la casa (segons dates i mínims)

· Mestres gratuits

Promocions Tardor
Veniu a viure mil aventures a les cases de colònies d'Alba Serveis 
Educatius. A la tardor els colors de la Garrotxa i el Pla de l’Estany 
tenen un color especial. També és un moment únic per a tots els 
companys de classe es reuneixen novament. I quan un nou 
mestre acull el grup per primer cop. Els programes d’activitats 
que desenvolupem els mesos de setembre, octubre i novembre 
subratllen aquests aspectes socials del grup tot buscant la cohe-
sió i l’establiment de vincles entre els alumnes i també amb els 
mestres.

64€ des de

iva inclòs

· Descoberta zona volcànica de la garrotxa

· Descoberta zona volcànica en anglès

· Un  dia medieval

· Un dia neolític

· Visita a la granja de can puig

· Activitats lùdiques d’aventura, el bosc vertical

· Descobrim l’estany de Banyoles, �ora i fauna

· Granja Planeses, agricultura regenerativa
(Projecte experimental d’agricultura en transició)

NOVETAT!

NOVETAT!

17€

15€

15€

15€

15€

15€

17€

17€

albacolonies.com info@albacolonies.com972 590 507



MAS GIRCÓS

EL CLAR DE BOSC

Contacta’ns · Tf 972590507 · Horari d’oficina durant el curs escolar: de 8:30-14:30 i de 15:00-17:00

Preus Colònies Escolars 2018/2019
Dies PROMO

 
Bloc de 2 dies 

64€ IVA inclòs  

· Dinar del 1r dia inclòs
· Tots els mestres gratuïts

IVA inclòs  

Bloc de 3 dies

86€ 
· + 4€ dinar del 1r dia 
· Tots els mestres gratuïts
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54 6 7 8 9
1211 13 14 15 16

1 2

1918 20 21 22 23
2625 27 28

Febrer

43 5 6 7 8
10 12 13 14 15

1

1817 19 20 21 22
2524 26 27 28 29

Dl. Dt. Dm. Dj. Dv. Ds.

Dm.Dl. Dt. Dj. Dv. Ds.

 

20
18

20
19

10
17

3

24

54 6 7 8 9 10
1211 13 14 15 16 17

1 2 3

1918 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Març Abril

98 10 11 13 14 15
1616 17 18 19 20 21

54321 6 7

2322 24 25 26 28 28
3029

9
16

2

23
30

Dg. Dl. Dt. Dm. Dj. Dv. Ds. Dg. Dl. Dt. Dm. Dj. Dv. Ds. Dg.

Dl. Dt. Dm. Dj. Dv. Ds. Dg.Dl. Dt. Dm. Dj. Dv. Ds. Dg.Dg.

Setembre

98 10 11 12 13 14
1615 17 18 19 20 21

5 621 3 4 7

2322 24 25 26 27 28
30 3129

Octubre Novembre

65 7 8 9 10 11
1312 14 15 16 17 18

21 3 4

2019 21 22 23 24 25
2726 28 29 30 31

Festius laborals a Catalunya

11

El Clar de Bosc

Per telèfon  
972 590 507

Per vídeo conferència

Concertant una visita 
a la vostra escola

Concertant una visita 
a les nostres instal·lacions

A través del nostre 
formulari a la web
albacolonies.com 

* Horari d’oficina durant el 
curs escolar: 

De 8:30-14:30 i de 
15:00-17:00

Vols que t’ho expliquem? 
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