Colònies d'Estiu Temàtiques 2018
Les colònies formen part de l'educació i, per això, volem que siguin una experiència vital i
inoblidable. Dia a dia gaudirem del nostre el entorn i agafats de la mà amb la imaginació
seguirem un programa vibrant ple d'aventures per divertir-nos al màxim!

- Edat:
Les colònies d’estiu de Can Puig, estan pensades i van dirigides a tots aquells
infants i joves d’edats compreses entre els 5 i els 10 anys.

- Dates i preu:
Les dates de realització de les Colònies d’Estiu, estan organitzades per
setmanes:
Setmana 1: del 24 de juny al 30 de juny de 2018 -- 257 €
Setmana 2: de l’1 de juliol al 7 de juliol de 2018 -- 257 €
Setmana 3: del 8 de juliol al 14 de juliol de 2018 -- 257 €
Setmana 4: del 15 de juliol al 21 de juliol de 2018 – 257 €
Setmana 5: del 22 de juliol al 28 de juliol de 2018 – 257 €

També hi ha l'opció de fer dues setmanes seguides a un preu de 487 €

Enguany, per a tots aquells que ja ens heu acompanyat anteriorment a les
colònies gaudiu d’un descompte sobre el preu d'aquestes.

El preu de les colònies inclou:
- Allotjament amb pensió completa i cuina casolana
- Tots els materials necessaris per dur a terme les activitats
- Monitoratge 24 hores
- Activitats durant el dia
- Activitats lúdiques i de nit
- Festa final
- Assegurança de Responsabilitat Civil

- Horaris
Els horaris d'arribada i recollida de les colònies estan estipulats de la següent manera:
Una setmana: de diumenge (l'horari d'arribada es comunicarà més endavant però cal
tenir en compte que serà a partir de les 10:30h) fins dissabte
( recollida a les 11:00h).
Dues setmanes: de diumenge (l'horari d'arribada es comunicarà més endavant però
cal tenir en compte que serà a partir de les 10:30h) fins el segon dissabte (a les
11:00h). Inclou el cap de setmana.
*Es demana puntualitat a la recollida ja que els participants ens obsequiaran amb una
petita representació.

Els infants i els joves són els nostres destinataris, però també les famílies. Per tal,
de promoure i fomentar una bona participació i dinàmica a l'estada, també
volem que les families siguin protagonistes. Per això, es demana als pares que
formin part en el moment de deixar i recollir els infants i joves, coneixent així
l'entorn on viuran i conviuran; aprendran i es divertiran els seus fills.

- Activitats:
La programació de les activitats que es realitzen a Can Puig parteixen de la formació de
grups d'edat per tal de poder garantir al màxim el bon funcionament i la bona convivència.
Les activitats són movibles i adaptables de manera que animen, engresquen i motiven als
infants i joves.
Al llarg de cada una de les setmanes es treballa un eix d'animació que engloba totes
les activitats que es duen a terme i són el fil conductor de les colònies.
Enguany, algunes de les temàtiques proposades són:

Som Exploradors
Explorar és divertit, emocionant... Et convidem a convertir-te en un explorador i
conèixer tot allò que envolta Can Puig.
Tot jugant, convertirem aquestes colònies en una petita aventura on aprendrem a
ser bons exploradors i a estar atents a tot allò que la natura ens ofereix!

Escola de Bruixes i Bruixots
Durant les colònies entrarem al món màgic de les Bruixes i coneixerem a la
Bruixa Serafina qui ens ensenyarà els trucs i pòcimes més divertits.
Farem encanteris, experiments i coneixerem tot el necessari per poder ser un
gran Bruixot o Bruixa! T'atreveixes a entrar a la nostra escola?

Els Nadius Americans
Al llarg d'aquesta setmana de colònies, ens endinsarem, de ple al món dels nadius
americans. Coneixerem les seves costums, maneres de pensar i com viuen. Veurem
com és d'important la natura i tot el que podem treure i aprendre d'ella. Aprendrem
jocs, cançons, com fer els seus amulets, els seus tipees, a conviure i compartir.

La pirata Despertaferro i l'Estrella Roja
Saps què és ser un pirata? Al llarg d'aquesta setmana ens translladarem a l'època
dels pirates per aprendre com era un vaixell, com s'hi vivia, quina era la tasca de
cada pirata, què és el Quadern de Bitàcora... Viurem una setmana plena d'aventures
junt amb la nostra pirata Despertaferro i la tripulació de l'Estrella Roja per guanyar als
Corsaris i trobar els tresors!
Vols formar part de la nostra tripulació? Benvingut a l'Estrella Roja!!!

Els 4 elements
Al llarg de la setmana esbrinarem quin són els 4 elements que fan possible la vida.
Podrem conèixer'ls, trobar-los i experimentar amb ells. També veurem que hi ha
un cinquè element: l'èter.
Ens acompanyes a fer de científics per esbrinar què ens amaga el nostre entorn?

Cultures del món
Cada continent, cada zona, cada país té la seva cultura. Farem un llarg viatge a
través dels cinc continents on coneixerem les curiositats més divertides de cada
lloc.
Endinsa't amb nosaltres en aquesta gran aventura pel món.

Cada dia, un cop finalitzades les activitats programades, Can Puig us ofereix tot
un ventall d'activitats per fer durant el temps lliure. Al llarg de la setmana hi haurà
propostes com:
jocs d'aigua
manualitats
piscina
música
cabanes

i una infinitat de propostes!

També s'oferta l'activitat extra de l'hípica (amb un preu addicional). Per
participar en aquesta activitat cal apuntar-se amb anterioritat i el
pagament es realitza un cop finalitzades les colònies.

- Alimentació:
A Can Puig, l'alimentació és una part fonamental dins del nostre projecte i, per aquest
motiu, la cuidem. La cuina és casolana i amb productes naturals de primera qualitat oferint,
així, una dieta completament equilibrada. La casa disposa d'una cuina totalment
equipada de manera que tots els àpats són preparats a la mateixa instal·lació.

Can Puig, a més, ofereix menús especials per al·lèrgics i intol·lerants (en cas
de necessitar un menú especial, cal avisar-ho per correu electrònic o el mateix
dia de l'arribada i amb informe mèdic).

Totes les activitats són dirigides per un equip de monitors
professional i amb experiència en l'àmbit del lleure que faran de les colònies una
experiència enriquidora i inoblidable. Els nens i nenes estaran atesos les 24
hores per tot l'equip de Can Puig passant per totes les activitats, vetllant el son,
l'alimentació, etc.

Gaudeix d’un estiu ple d’aventures inoblidables amb
nosaltres!!!

- Inscripció:
Us podeu inscriure on- line a través de:

www.canpuig.cat
infocanpuig@gmail.com

