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A lba Serveis Educatius 

Ompl im la motx i l la de valors!

L?equip d?Alba Serveis Educat ius ens sentim part important en l?educació dels nens, nenes i joves. A través de 
les nostres colònies escolars ajudem a les aules a transmetre valors i coneixem ent s. Amb aquesta idea, any 
rere any renovem i desenvolupem nous projectes per a les colònies escolars, des de programes d'Infantil fins a 
Treballs de Síntesi. 

Entre tots fem sempre d?Albacolònies l?elecció més nat ural i saludable per a la diversió i la convivència.

Missió

La nostra missió ha estat sempre ajudar als nens, nenes i joves a incorporar  valors essencials a t ravés 
d'exper iències vivencials d'un m at eix, dels dem és i de la nat ura. Aquestes vivències ens acompanyaran al 
llarg de la nostra vida. 

Visió

Albacolònies vol ser una part important en l?educació dels nens i nenes. Som conscients que a través de les 
nostres colònies podem donar suport a les aules a l?hora d?ensenyar  sobre el nost re t er r it or i, pat r im oni 
cult ural i  nat ural. Estem completament volcats en la nostra tasca educativa.

Mas Gircós i El Clar  del Bosc, cases de colònies referent s a Cat alunya

Responsabil i t at  Social Corporat iva en l 'àm bit  social i  m ediam bient al

La Gar rot xa i el Pla de l 'Est any, dos ent orns nat urals pr ivi legiat s a Girona

Més de 25 anys ajudant  a const ruir  i  m il lorar  la com unit at  educat iva

L'alim ent ació saludable, un dels punt s for t s  de les nost res colònies

Curs 2020-21 1

Valors

La m ot ivació, la responsabil i t at , l?em pat ia, la sost enibil i t at , el respect e, 
la solidar it at  i  els hàbit s saludables són la base de les nostres colònies. En 
totes les activitats de les colònies escolars i colònies d?estiu es reflecteixen 
els valors pedagògics d?Alba Serveis Educatius.

Colònies am b t ot es les m esures d'h igiene i seguret at  per  prevenir  i  com bat re la Covid-19



Unes colònies amb totes les garanties

M esures d'h igiene i  seguretat

Les mateixes mesures que es van adoptar amb èxit per a realitzar les colònies d?estiu 2020 s?han completat en el 
nou document amb especificacions pròpies del Depar t am ent  d?Educació per adaptar-se a la dinàmica escolar. 
En conjunt, no només es mantindran els nivells de seguretat i responsabilitat de l?estiu, sinó que 
s?incrementaran. Els equips professionals de les instal·lacions, d?altra banda, ja s?han hagut d?enfrontar a la 
necessitat d?aplicar aquestes mesures, de manera que la seva exper iència serà també un element molt valuós a 
favor de la seguret at .

Un total de 235.051 infants han participat aquest estiu en les 6.535 activitats organitzades, de les quals només 
27 han tingut algun cas de Covid-19. El lleure educatiu d?aquest estiu 2020 ha estat un èxit gràcies al t reball 
conjunt  del sect or  i les adm inist racions, que ha fet compatible la l lu it a cont ra la Covid  i el dret al lleure.

Des d'Albacolònies treballem de valent per aplicar estrictament totes i cada una de les m esures de seguret at  i  
h igiene est abler t es pels Depar t am ent s de Salut , d'Educació i de Jovent ut  de la Generalit at  per  com bat re 
la Covid-19. Per altra banda, hem elaborat prot ocols int erns de prevenció en tots els àmbits de les colònies i 
els nost res equips de monitors, neteja, cuina i manteniment s'han form at  específ icam ent  per a aquestes 
mesures excepcionals amb els cursos del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya. 

A continuació volem compartir aquestes mesures amb vosaltres.
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Amb aquesta premissa, hem treballat per preparar-vos 
activitats on la metodologia pròpia de l?educació en el 
l leure permet adquirir un seguit de com pet ències 
com plem ent àr ies a les de l?educació formal i integra un 
ampli ventall de valors en l?entorn sempre afavoridor d?una 
act ivit at  fora de l?aula, però que aquest curs prenen un 
relleu especial en el context de la pandèmia per la Covid. El 
treball emocional de les possibles conseqüències d?aquesta 
crisi, la convivència amb els companys, així com adquirir 
aprenentatges específics d?autoprotecció i nous hàbits 
d?higiene, i amb la im por t ància de poder  fer -ho en espais 
ober t s i am b cont act e am b la nat ura.

Info

Covid-19

Aquest  és un curs diferent , on l 'educació en valors com  la responsabil i t at , l 'em pat ia i la 
solidar it at  serà m és im por t ant  que m ai.

Albacolònies
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L'equip d'Albacolònies gestionem directament dues cases de colònies referents a Catalunya com són Mas Gircós 
i El Clar  del Bosc. Estan situades en entorns naturals i paisatgístics esplèndids, i equipades amb unes completes 
instal·lacions per a l?allot jam ent , els àpat s, les act ivit at s esportives, les activitats de natura i, sobretot, 
l?aprenent at ge. 

Una selecció de cases i act ivit at s de colònies que m il loren curs rere curs

Amb els nostres anys d'experiència hem anat creant una selecció d'altres cases de colònies i allotjaments que 
compleixen els nostres requisits per a garantir-vos una estada inoblidable. Aquesta selecció permet oferir-vos 
diversitat en les vostres colònies amb la confiança de tenir-nos sempre al costat. 

Mas Gircós · 174 places · Besalú · Garrotxa El Clar del Bosc · 210 places · Banyoles · Pla de l'Estany

La Canova · 80 places · Batet de la Serra · Garrotxa La Comademont · 50 places · Batet de la Serra · Garrotxa

Els Arcs · 120 places · Santa Pau · Garrotxa La Ràpita · 190 places · Delta de l'Ebre

4

Cal Ferrer · 65 places · Porqueres · Pla de l'Estany

Can Qué · 122 places · Esponellà · Pla de l'Estany

Les nostres cases

Albacolònies

 www.albacolonies.com               ·             info@albaserveis.com              ·             972 59 05 07 



M as Gircós 

174 places · Besalú · Gar rot xa

Mas Gircós és una de les cases de colònies referents a la comarca de la Garrot xa. Es troba a escassos 
quilòmetres del Parc Nat ural de la Zona Volcànica de la Gar rot xa i de la Fageda d'en Jordà, al peu de l'Espai 
d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa, i a només 3km de la vila com t al de Besalú . 

- Cam p de t orneig m edieval 
- Cam p d'avent ura am b t irol ines i pont s f lot ant s
- Àrea t em àt ica de volcans
- Aula de nat ura
- Àrea de bioconst rucció
- Rocòdrom
- Carpa de 250m . 

- Forn de l lenya 
- Discot eca 
- 2 sales per  m est res
- Wif i
- Sala t eat re
- Project or
- Piscina

Medieval · Bosc Màgic · Volcans · Multiaventura · Bioconstrucció · Activitats en anglès · Granja Les Planeses
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- 2 pist es poliespor t ives
- Cam p d'avent ura am b 14 t ram ps i 2 t irol ines
- Aula de nat ura
- Sala t eat re
- Piscina 

- Rocòdrom
- Carpa de 250m .
- Parc infant i l
- 2 sales per  m est res
- Wif i

210 places · Banyoles · Pla de l 'Est any

El Clar  del Bosc és una magnífica casa de colònies situada enmig dels boscos del Pla de l 'Est any, a 5km de 
l'Est any de Banyoles on es troba el Parc Neolít ic de la Draga, i a poc més de 20km del Parc Nat ural de la 
Zona Volcànica de la Gar rot xa i la Fageda d'en Jordà. 

Prehistòria · Bosc Màgic · Volcans · Multiaventura · Ecologia · Natura · Activitats en anglès · Granja Can Puig

Aquest passat 2019 hem fet una reform a com plet a dels banys, nou m obil iar i, pint ura i decoració a les sales 
de mestres i comunes. Volem m illorar  el vost re confor t  any rere any. 
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El  Clar del  Bosc 
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Alim ent ació saludable i de qualit at : un dels punt s for t s de les nost res colònies

Bona part del procés de creixement dels nens, nenes i joves ve marcat per la qualitat alimentària. Des 
d?Albacolònies volem afavor ir  la salut  dels fut urs adult s en cada àpat  a les nost res cases. 

Amb aquest objectiu, hem anat consolidant el servei de cuina de les nostres cases de colònies com a un servei 
de qualit at  en tots els sentits. 

El resultat d?aquesta implicació en la salut dels nens i nenes és el reconeixem ent  per  par t  les escoles que ens 
visiten i una gran satisfacció per la tasca que duem a terme. 

Pensem  en t ot hom , t am bé a les 
nost res cuines

Al llarg dels últims anys el nombre d?infants 
que requereixen dietes específiques ha anat 
en augment. A Albacolònies tractem 
qualsevol al·lèrgia o intolerància alimentària 
sota prescripció mèdica.

Les cuines de les nostres cases de colònies 
tenen menús previstos per a les al·lèrgies i 
intoleràncies més comunes i, en cas de 
tractar-se d?una al·lèrgia menys coneguda, 
només cal que ens ho indiqueu abans de 
l?inici de les colònies per a preparar-vos un 
menú adaptat. 

7

Menús am b ingredient s de proxim it at , 
ecològics i baixos en carn 

Els cereals, les verdures, les llegums i la fruita són els 
aliments principals dels nostres menús, complementats 
amb carn d?au, peix i, en menor mesura, carn vermella.

L?equilibri nutricional és la base de la nostra cuina, 
procurant que els nostres ingredients siguin de cultius de 
proximitat i el més naturals possibles, incloent-ne també 
d?ecològics.

<<El menjar era molt bo, bona quantitat i molta cura 
de les dietes especials. Les activitats extra. L?entorn, la 

casa?  tot fantàstic!>>

Xesca

<<Els nens han gaudit de les activitats. Han pogut 
repetir del menjar que era saludable. Molt positiva la 

sala pels professors>>

Xavier

La nostra cuina

Curs 2020-21
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Inaugurem l'Escola de Volcans! Us hi esperem 
per aprendre sobre vulcanologia de la 
manera més divertida i eficaç. Pàg. 9

Gaudirem de noves activitats destacades en el 
mateix entorn de la casa que ens convertiran 
en autèntics prehistòrics. Pàg. 12

El gran Museu del Circ arriba a Besalú i 
Albacolònies te'l descobreix amb visites 
úniques i activitats exclusives. Pàg. 14

Un programa educatiu amb visites a 
projectes sostenibles i opció a Treball de 
Síntesi amb el qual adquirirem nous valors 
socials i mediambientals. Pàg. 15 i 20

Nou program a

Noves act ivit at s

Nou Museu del Circ a Besalú

Nou program a i Treball de Sínt esi 

Novetats 2020-21

Albacolònies
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Curs 2019-2020

Benvingut s i benvingudes a l?Escola de Volcans! El lloc idoni 

per emprendre una aventura diferent i lúdica a fi de descobrir i conèixer un 

dels fenòmens geològics més espectaculars del món: els volcans. A partir 

de diferents racons de curta durada, tractarem diverses temàtiques de 

manera lúdica i activa on els infants i joves adquiriran diversos 

coneixements a través del joc i l?experiència vivencial. 

El centre d?interès d?aquest programa gira entorn 

al fet que els infants i joves vinguin a la casa de 

colònies a instruir-se en el món del vulcanisme 

com si es tractés d?una escola de màgia.

Els continguts que s?expliquen en les diferents 

activitats estan adaptats al marc curricular i al 

contingut pedagògic de cada etapa.

Exper im ent s i visit es int eract ives

Espais escenogràf ics innovadors

Jocs cooperat ius i gim canes

Visit es úniques

Quadern de Cam p per  a Pr im àr ia 

Treball de Sínt esi per  a Secundàr ia Nou program a d'act ivit at s 

- Del Big Bang als volcans

- Què s'amaga sota terra?

- Viatgem a través dels volcans

- Descobrim els volcans de la Garrotxa

9

Escola de Volcans

Curs 2020-21

Colònies am b t ot es les m esures d'h igiene i seguret at  per  prevenir  i  com bat re la Covid-19

Nou quadern de cam p

- Català - Anglès



Curs 2019-2020

DEL BIG BANG ALS VOLCANS

Farem una mirada enrere per entendre com es va formar l?univers, què 
hi trobem, i com es van disposar les diferents capes de la Terra per 
començar a endinsar-nos en el món del vulcanisme.

- Jocs cooperat ius per  ent endre l 'univers i el Sist em a Solar
- Represent acions corporals dels m ovim ent s de la Ter ra
- Tallers i m anualit at s volcàniques
- Mot s encreuat s de concept es volcànics

QUÈ S'AMAGA SOTA TERRA?

Coneixerem una altra activitat geològica: els sismes. Aprendrem quins 
són els avisos que un volcà deixa entreveure quan està a punt 
d?erupcionar i què cal fer per evacuar la zona.

- Const rucció d'un sism ògraf
- Sism ik  ar t
- Sim ulacre d'em ergència volcànica
- Teat ralit zació de l legendes de volcans

VIATGEM A TRAVÉS DELS VOLCANS

Coneixerem alguns dels volcans més importants i emblemàtics del món 
i del Sistema Solar fins a acabar coneixent els volcans més característics 
de la Garrotxa. Finalment, participarem en l?esperat Gran Concurs 
Volcànic!

- Gim cana de proves lúdiques
- Jocs de coneixem ent  en equip
- Gran Concurs Volcànic

DESCOBRIM ELS VOLCANS DE LA GARROTXA

Ens introduirem en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i 
els seus voltants, on prendrem consciència de la impressionant 
magnitud dels volcans que trobem a la comarca. 

- Visit a a la Fageda d'en Jordà
- Visit a al volcà Croscat
- Trekk ing al volcà Sant a Margar ida
- Visit a al Museu dels Volcans d'Olot
- Visit a a Cast ellfol l i t  de la Roca

10

Nou programa d'activ i tats
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Ens endinsarem en l?Època Medieval, on viurem i ens posarem a la pell de personatges coneguts com són el 
cavaller, la fornera, el remeier, la camperola, el comte Bisuldunum, el monjo, el jueu, etc. D?aquesta manera, ens 
iniciarem en la nostra gesta tot superant diverses proves i coneixerem el significat de la felicitat a través de la 
recerca del Sant Grial. 

DESCOBERTA DE LA VILA 
COMTAL DE BESALÚ 

Descobrirem la vila medieval de 
Besalú, antigament coneguda 
com a Bisuldunum.

GIMCANA DELS ESTAMENTS 

A través de proves lúdiques ens 
familiaritzarem amb la piràmide 
dels estaments i les diferents 
classes socials de l'Època 
Medieval.

GRAN TORNEIG MEDIEVAL 

Realitzarem un torneig en el que 
posarem en pràctica les nostres 
habilitats i aptituts per a 
convertir-nos en cavallers i 
cavalleres.

CREACIÓ DE LA NOSTRA 
BANDERA 

Crearem la nostra pròpia 
bandera per representar la 
nostra ordre i a nosaltres 
mateixos com a cavallers i 
cavalleres. 

FORN DE PA AMB LLENYA 

Aprendrem a fer pa en un antic 
forn de llenya pas per pas. Quina 
millor manera d'aprendre un 
dels oficis de l'època que 
practicant-lo!

HERBES REMEIERES

Ens familiaritzarem amb la figura 
del remeier i descobrirem plantes 
amb propietats curatives. 

SCRIPTORIUM

Aprendrem a escriure com ho 
feien antigament, i la importància 
que van tenir les escriptures dels 
monjos durant l'Època Medieval.

TREKKING AL MONESTIR DE 
SANT SEPULCRE DE PALERA

Descobrirem què significa 
pelegrinar, qui són els pelegrins i la 
importància del monestir de Sant 
Sepulcre de Palera.

DRACUM NOCTE

A través d'un conte coneixerem la 
història del comte Bisuldunum.

LA RECERCA DEL GRIAL

Ens aproparem a la felicitat a 
través de diverses proves en les 
que treballarem diferents valors.

FESTA MEDIEVAL

Arribada la nit ballarem i cantarem 
com es feia en l'Època Medieval!
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M edieval  a M as Gircós 
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Durant les colònies els infants faran un recorregut per les diferents etapes de la Prehistòria tot coneixent de 
primera mà els seus costums, característiques, evolució?  A partir de diferents activitats, tallers i dinàmiques, 
coneixeran, per mitjà de l?experimentació directa i de la pròpia vivència, com vivien els humans en la Prehistòria.
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ARTS RUPESTRES

Ens endinsarem en el món 
artístic prehistòric, on farem els 
nostres propis pigments i 
dibuixarem, tot fent pintures 
rupestres en un mural.

CAÇA I ALIMENTACIÓ 

Coneixerem les eines de caça que 
feien servir a la prehistòria, i les 
fabricarem. Un cop les tinguem 
enllestides serà moment de 
practicar la nostra punteria!

CONSTRUCCIÓ D'UN POBLAT 
PREHISTÒRIC 

Anirem al mig del bosc on 
crearem el nostre propi poblat 
prehistòric: construirem cabanes 
amb tots aquells elements 
naturals que trobem a l'entorn.

TALLER DE FANG

Amb argila prepararem utensilis, 
bols, figures per decorar el 
poblat... És el moment de deixar 
volar la imaginació i preparar els 
objectes necessaris pel poblat. 

PREPAREM EL FOC

Prepararem el foc de manera 
natural a través de diferents 
tècniques i coneixerem la història 
del seu descobriment. 

PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA

Visitarem l'únic jaciment neolític 
d'ambient lacustre de la Península 
Ibèrica on coneixerem qui eren i 
com vivien en aquest indret fa 
7.000 anys.

COVES DE SERINYÀ

Visita guiada al Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà on 
coneixerem la vida al paleolític a 
través dels jaciments que s'han 
conservat.

MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE 
BANYOLES

Visita guiada pels monitors del 
Museu on podrem fer un repàs a 
la història de la comarca des de 
les èpoques més remotes fins a 
l'Edat Mitjana.

MÀGIA I RITUALS PREHISTÒRICS

Crearem amulets, polseres i 
collerets, i aprendrem quina 
simbologia tenien: trofeus de caça, 
ús espitirual, ornamentació...

NOU QUADERN DE CAMP

Prehistòria a El  Clar del  Bosc

Albacolònies
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A la vostra 
disposició tant 
en català com 
en anglès per 
complementar 
el treball de la 
temàtica.



          AVENTURA 

Ens convertirem en grans aventurers i aventureres! A través 
de les diferents activitats com l?escalada en rocòdrom, el 
Bosc Vertical de tirolines i ponts flotants, i el tir amb arc, 
entre d?altres, descobrirem els nostres límits i ens 
proposarem superar-los plegats.

Mas Gircós

El Clar  del Bosc

          NATURA

La natura i el paisatge que envolten les nostres cases de 
colònies ens allunyen del ritme quotidià i ens traslladen a un 
estat de benestar. Buscarem trobar aquesta harmonia entre 
la intensitat dels esports d?aventura i la contemplació de la 
naturalesa.

- It inerar is de nat ura
- Herbes rem eieres
- Trekk ing al m onest ir  de Palera
- Or ient ació am b Brúixola

- Trekk ing al m onest ir  de Palera
- Trekk ing a Besalú
- Rut a d'or ient ació am b brúixola
- Bosc Ver t ical
- Rocòdrom

- Trekk ing a l 'Est any de Banyoles
- Caiac a l 'Est any de Banyoles
- Visit a al bosc de les Est unes
- Excursió a Sant  Pat l lar i
- Rut a d'or ient ació am b brúixola

- Tir  am b arc
- Hípica
- BTT
- Acrospor t
- Slack line

- Bosc Ver t ical
- Rocòdrom
- Tir  am b arc
- Hípica 
- Slack line

- Bosc Ver t ical 
- Rocòdrom
- Tir  am b arc
- BTT

Act ivit at s serveis ext erns 

- BTT: 7,5?/nen 
- Hípica: 12,5?/nen
- Caiac Estany Banyoles: 12,5?/nen
- 1 viatge autocar: 3?/nen
- Trenet Mas Gircós-Besalú: 4,5?/nen
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A ventura i  Natura
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          CIRCUSLAND, EL PALAU INTERNACIONAL DEL CIRC 

Aquest 2020 Besalú es converteix en la seu del gran Museu del Circ! A Albacolònies hem arribat a un acord de 
col·laboració amb la Circus Arts Foundation per oferir als centres un programa d'activitats educatives al voltant 
del món del circ. Disponible per  a colònies a par t ir  de la pr im avera 2021.

De cares al curs 2021-22, ja disposareu d'un programa complet de colònies temàtiques de circ. 

- Meet ing t im e
- Express yourself
- The m agic circus
- The t heat er  of  shadows
- Let 's dance
- Spor t  gam es 

         ART ON STAGE

Durant les colònies ens 
aproparem a les arts escèniques 
a través de dinàmiques i jocs. 
Això ens permetrà conèixer-nos 
més a nosaltres mateixos, com 
ens movem, com ens 
expressem?  Potenciarem la 
creativitat i l'expressió d?una 
manera lúdica i divertida!

* Tot i que es tracta d'un programa dissenyat en anglès, també és possible realitzar-lo en català. 
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Entrarem en el màgic univers del circ, en descobrirem els secrets i quedarem 
fascinats per un indret únic: el circ en miniatura més gran del món. Allà 
admirarem els antics cartells multicolors i els vestits preciosos de grans 
artistes, entrarem al camerino del cèlebre pallasso Charlie Rivel, i molt més 
que ens ajudarà a trobar inspiració a l'hora de convertir-nos nosaltres en els 
artistes! 

A rts Escèniques
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Ens introduirem en el món de l?ecologia, la sostenibilitat i la solidaritat. 
A partir de diverses dinàmiques i experiències, els joves es 
replantejaran els valors de la societat en la que vivim i prendran 
consciència de les conseqüències dels seus actes.

LA VISITA I GESTIÓ DELS 
RECURSOS 

Ens introduirem en el concepte 
de sostenibilitat a través d'una 
dinàmica amb objectes que 
simularan ser recursos. 
D'aquesta manera entendrem 
l'evolució i gestió dels recursos 
al llarg de la història.

LES TRES VISIONS

Coneixerem quins són els 
diferents discursos que 
intenten explicar les causes i 
conseqüències del canvi 
climàtic a partir d'una 
conferència teatralitzada on els 
joves tindran un paper actiu.

CONSUM GLOBALITZAT 

Per a què els alumnes prenguin 
consciència del que hi ha 
darrere dels productes que 
compren, farem diferents 
dinàmiques per acabar 
reflexionant i replantejar-nos 
alternatives de consum.

EL MÓN MALALT 

Es tracta d'un joc de rol on 
coneixerem les problemàtiques 
mediambientals més greus, 
quines són les causes i les 
conseqüències que se'n 
deriven.
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LA MINA 

Abordarem la problemàtica de 
l'ús del paper d'alumini degut a 
la seva extracció i fabricació a 
través de la presentació d'un cas 
real. A més, es farà un taller per 
fer un embolcall d'entrepà 
reutilitzable.

VISITA D'UN PROJECTE 
SOSTENIBLE

Granja Can Puig
(El Clar  del Bosc)

Visitarem una masia que va camí 
cap a l'autosuficiència, amb 
diferents sistemes instal·lats per 
obtenir els béns necessaris per 
viure.

Granja Les Planeses
(Mas Gircós)

Visitarem un projecte 
d'agricultura regenerativa on 
treballen per aconseguir un 
sistema que serveixi per 
regenerar els sòls pobres, i 
millorar així la qualitat dels 
nostres camps.

I TU, COM T'IMPLIQUES? 

Coneixerem organitzacions que 
treballen en problemàtiques de 
caràcter social i ecològic, i ens 
posarem a la seva pell per 
implicar-nos-hi. Realitzarem la 
nostra pròpia campanya. 

Ecologia, Sostenibi l i tat i  Sol idari tat

Curs 2020-21
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A Alba Serveis Educatius som molt conscients de la importància de l?anglès a les aules i, sobretot, pel futur dels 
nens, nenes i joves. És per aquest motiu que oferim l?opció de realitzar les activitats dels programes de colònies 
en aquest idioma.  

          VOLCANOES

The stay in our school camp 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 people.

          MIDDLE AGES

This school camp program introduces us to that time and 
space, specifically to one of the counties that was part of the 
nucleus of the Hispanic March: The County of Besalú. We 
will be looking at feudalism, the principal architectural styles 
of that time, the religious orders, how people lived from 
farming and what life was like in the monasteries and in the 
castles, among other questions. 

         MULTIADVENTURE

During the stay we will become great adventurers! Through 
different adventure activities such as climbing in the 
climbing wall, the Adventure Park of zip lines, floating 
bridges and archery, among others, we will discover our 
limits and we will try to overcome them.

         NATURE & SPORTS

The nature and the landscape that surround our school 
camp move us away from the daily rhythm and take us to a 
state of well-being. We will seek to find this harmony 
between the intensity of adventure sports and the 
contemplation of nature.
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Colònies en anglès
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          AVENTURA MEDIEVAL

(C. In icial)

La vila comtal de Besalú és un 
esplèndid testimoni de l?Època 
Medieval. Els seus carrerons i edificis 
serviran als nens i nenes per posar-se 
a la pell de nobles, artesans, monjos i 
cavallers.

          SALVEM EL PICOT

Ens rodejarem de la fauna i la flora de 
la Garrotxa i d?El Pla de l?Estany. 
Veurem com necessiten que siguem 
respectuosos i que les cuidem per a 
poder mantenir l?equilibri de la vida i 
del planeta.

          EL BOSC MÀGIC

Ens endinsarem en el món de les 
fades i follets que viuen en els boscos 
dels voltants de la casa i els ajudarem 
a cuidar el bosc. 

          GRANJA

Els nens i nenes prendran consciència 
sobre la vida a la granja, la feina que 
comporta i el respecte cap els 
animals. Coneixeran els animals des 
de tots els sentits, s?hi relacionaran 
d?una forma empàtica i perdran pors 
tenint-ne cura.

          EXPRESSA'T

Expressar les nostres sensacions, 
emocions i vivències ens posa en 
contacte amb nosaltres mateixos. Els 
nens i nenes s?aproparan a l?expressió 
i a l?art, tot fomentant la seva 
creativitat.

Visit a a Besalú
Torneig Medieval
Creació de la nost ra bandera
Herbes rem eieres
Forn de pa am b l lenya
Dracum  Noct e
La recerca del Gr ial
Fest a Medieval 

Present ació del Cent re d'Int erès 
Cont rucció de nius per  acoll ir  els 
picot s
Espais de joc l l iure
It inerar is de nat ura
Lect ura de cont es
Escolt em  els ocells noct urns
Bosset es d'olor  am b herbes rem eires
Com iat  de les fades del bosc 

Ent rem  dins l ' im aginar i del cont e
La recerca del Guardià del Bosc
Im aginem  el Guardià
Fem  am ulet s i bosset es d'olor
Endrecem  el Jardí de les Fades
El Bosc i l ·lum inat
Taller  de fanalet s
Land Ar t
Cont es am b t it el les
L'arbre m àgic

Apropem -nos als anim als
Coneixem  els anim als
Coneixem  les eines
Donem  m enjar  a les gall ines
L'hàbit at  nat ural dels anim als i els 
seus per i l ls
Cuidem  la l lar  dels anim als
Endinsem -nos al bosc
L'hor t  de la m asia
Els jocs t radicionals de pagès

Descober t a de l 'ent orn 
Gim cana dels t resors
Ar t ist es a les fosques
Avent ura ar t íst ica
Ar t ist es al rescat
Object es est ranys al bosc
Fest a de l 'alegr ia
Juguem  a expressar -nos
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Trebal ls de Síntesi  - Secundària

          EL DESCOBRIMENT DELS VOLCANS 

La Garrotxa és una terra de contrastos amb un patrimoni natural, històric, geològic i paisatgístic ben 
característic. En conjunt fan que sigui una comarca única amb molts racons per descobrir i amb una explotació 
turística en constant auge.

El projecte educatiu d'aquest curs pretén introduir-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. 
Descobrirem, experimentarem i comprendrem què s'amaga a l'interior de la Garrotxa i de la Terra!
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Introducció al vulcanisme

Ruta dels volcans 

La Fageda d'en Jordà

Casal dels volcans 

Reconeixement i classificació de roques

Les erupcions al llarg del temps

L'altura del volcà

Interpretació d'imatges

Maqueta de la Zona Volcànica I

Maqueta de la Zona Volcànica II

La llengua del volcà - textos en cat., cast. i ang.

Volcà o vulcà?

Island of Volcanoes

Obra teatral: contes i llegendes sobre volcans 

Orientació

Els ambients naturals del Parc Natural

Descoberta de la vila comtal de Besalú

Descoberta del poble medieval de Santa Pau

Act ivit at s
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Trebal ls de Síntesi  - Secundària

          VIDA, ARTS I COSTUMS A L'EDAT MITJANA

Durant els deu segles de l'Edat Mitjana van sorgir períodes d'esplendor amb importants avenços, descobriments 
i una sèrie de fets que canviaren el rumb de la nostra història. 

Aquest treball ens situarà en aquest espai temporal, més concretament a un dels comtats que formava part de 
l'embrió de la Marca Hispànica: el Comtat de Besalú. 

Descobrirem què era el feudalisme i com funcionava, 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, quina 
importància tenien les rutes de pelegrinatge, quins eren els seus costums...
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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 la vila comtal de Besalú

Descoberta del poble medieval de Santa Pau

Excursió amb BTT al monestir de 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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Trebal ls de Síntesi  - Secundària

          ECOLOGIA, SOSTENIBILITAT I SOLIDARITAT 

Aquest Treball de Síntesi sorgeix de la necessitat de crear consciència en l'àmbit de l'ecologia i la sostenibilitat, a 
causa de la manca de valors i coneixement que hi ha sobre aquests temes a la nostra societat. La intenció és 
començar el canvi emprant l'educació en el lleure per arribar als infants, intentant sortir dels models 
convencionals i convertint-la en una educacio? dinàmica i participativa, on l'infant aprengui a través l'experiència 
vivencial.  

L'objectiu d'aquest treball és que adquireixin els coneixements i les eines per a crear la seva pròpia actitud crítica 
envers el sistema i les diferents realitats d'aquest. Aquest objectiu el treballarem mitjancant diverses dinàmiques 
que posaran als infants a la pell de diferents persones, col·lectius i situacions en les quals els permetran 
descobrir noves postures que no coneixien, replantejar-se els valors de la societat en la qual vivim, del model de 
vida que portem i les seves conseqüències. 
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La visita i gestió dels recursos

La mina

Consum Globalitzat

El món malalt

Les tres visions

Visita d'un projecte sostenible

Granja Can Puig (colònies a El Clar del Bosc)

Granja Les Planeses (colònies a Mas Gircós)

I tu, com t 'impliques?

Act ivit at s
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Trebal ls de Síntesi  - Secundària

          TREBALLS DE SÍNTESI EN ANGLÈS 

DISCOVERING VOLCANOES 

La Garrotxa is a land of contrasts: its natural, historical and geological heritage, along with a highly characteristic 
landscape make this a unique land with many undiscovered 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 COUNTY OF BESALÚ: l i fe, ar t  and cust om s in t he Middle Ages

The present subject introduces us to that time and space, specifically 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 surprising as it is important in 
understanding the creation and consolidation of Catalonia as a national reality.

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.

- English Language
- Exper im ent al Sciences
- Social Sciences
- Technology
- Mat hem at ics
- Visual and Plast ic Ed.
- Physical Ed.
- Nat ural Sciences

- English Language
- Exper im ent al Sciences
- Social Sciences
- Technology
- Mat hem at ics
- Visual and Plast ic Ed.
- Physical Ed.
- Et hics
- Cat alan and Spanish
- Foreign Language
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Curs 2019-2020

Un in ici de curs per  crear  vincles i aprendre enm ig de la nat ura

Descobreix els avant at ges de les nost res colònies escolars a la t ardor

- Cohesió de grup i est ablim ent  de vincles entre els alumnes i amb els mestres
- Program es d'act ivit at s que subratllen els aspectes socials del grup 
- Els em plaçam ent s de les nost res cases de colònies durant aquesta època
- Clim a agradable
- Preus m és econòm ics que la resta de l'any
- Exclusivit at  de la casa segons dates i mínims

Sortides d'un dia

Nat ura i espor t s

Act ivit at s lúdiques d'avent ura

Avent ura Medieval 

Els Volcans de la Gar rot xa

Visit a d'un project e sost enible 

Dins el Bosc de les Fades

Un dia Medieval 

Expressa't  

Salvem  el Picot

Un dia a la Granja

EDUCACIÓ INFANTIL I C. INICIAL 
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Promocions Tardor
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Tem porada baixa 2021

Fins al 30 de m arç

            PREU 2 DIES: 78?

- Del dinar del primer dia
al dinar del darrer dia

- Allotjament
- Activitats
- Mestres gratuïts

            PREU 3 DIES: 115?

- Del dinar del primer dia 
al dinar del darrer dia

- Allotjament
- Activitats
- Mestres gratuïts

Tem porada alt a 2021

A par t ir  del 30 de m arç

            PREU 2 DIES: 86?

- Del dinar del primer dia
al dinar del darrer dia

- Allotjament
- Activitats
- 1 mestre gratuït cada 20 nens

            PREU 3 DIES: 125?

- Del berenar del primer dia
al dinar del darrer dia

- Allotjament
- Activitats
- 1 mestre gratuÏt cada 20 nens

Alt res serveis 

- Est ades de 4 dies: 156?/nen temporada baixa i 168?/nen temporada alta
- Treball de Sínt esi: 7,5?/nen
- Quadern de cam p: 1?/nen
- Program a en anglès: 2?/nen
- Servei de m onit ors durant  els àpat s: 5?/nen estades 2 dies i 10?/nen estades 3 dies
- Servei de m onit ors durant  la n it  (23:00 a 9:00): 5?/nen
- Aut ocar  anada i t ornada a l 'escola: a consultar amb el departament comercial

Set em bre 2020 Oct ubre 2020 Novem bre 2020

Febrer  2021 Març 2021 Abr il 2021

Maig 2021 Juny 2021
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Tardor  2020

Set em bre - novem bre

            2 DIES des de: 73?

- Del dinar del primer dia
al dinar del darrer dia

- Allotjament
- Activitats
- 1 mestre gratuït cada 20 nens

            3 DIES des de: 95?

- Del berenar del primer dia 
al dinar del darrer dia

- Allotjament
- Activitats
- 1 mestre gratuït cada 20 nens

Preus colònies escolars 2020-21
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 L'experiència ha estat molt positiva en tots els sentits. Les instalacions 
estàn bé. L'entorn és fantàstic. El menjar bó i saludable. Les activitats 

ben pensades i els monitors molt atents amb els alumnes i amb un 
tracte molt proper. He recomanat tornar a fer les colònies del proper 

curs en el mateix lloc. 

Miguel Ángel

Personal excel·lent, proper, professional i de tracte proper i agradable. 
instal·lacions ben cuidades i còmodes. 

Núria 

Ha estat una experiència fantàstica. Molt ben atesos. Una experiència 
per repetir. Bon servei de monitoratge i unes instal·lacions adequades 

a les activitats. 

Sebastià  

M'agradaria destacar la qualitat humana que hi ha al darrera. En tot 
moment ens ho han posat molt fàcil!

Marta  

Des de l'escola Santa Eugènia estem molt agraïts pel tracte rebut des 
de "Alba Serveis Educatius", sobretot als monitors que van fer una molt 

bona feina amb els alumnes. 

Ariadna  

Bon monitoratge i servei efectiu. 

Alba  

Bon ambient i bon personal per a que els nens hi vagin de colònies. 

Francesc

Tot i que la nostra estada a la casa "El Clar de Bosc" es va veure 

estroncada per l'ordre de confinament,  ens van semblar bé les 

instal·lacions i el monitoratge. Amb ganes de tornar-hi.

Escola Vall-llobrega 
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Per telèfon

972 59 05 07

Per email

in fo@albaserveis.com

Omplint el formulari al web

albacolonies.com

Concertant una visita a les nostres oficines

Carret era d'Olot , 29, Besalú (17850)

Concertant una visita a les nostres cases

Mas Gircós (Besalú) i El Clar  del Bosc (Banyoles)

Concertant una visita

a la vost ra escola 

Segueix -nos a les x arx es socials!

La Marissa, la nostra responsable de colònies 
escolars, estarà encantada d'atendre-us. 

Estigues al dia de totes les novetats a l'Instagram i  al Twitter @albacolonies i al Facebook Alba Serveis Educat ius.
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''Nenes, nens i mestres! Venir de colònies és 
traslladar-vos a un espai totalment segur. Gaudireu 
d'un entorn privilegiat enmig de la natura, camps, 
boscos, i muntanyes... Us omplireu els pulmons d'aire 
sa i fresc! Farem tot d'activitats a l'aire lliure, i ens 
rel.acionarem i ens divertirem en un entorn espaiós i 
verd. Natura i vida al vostre abast. Us hi esperem amb 
moltíssima il·lusió!"
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