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Colònies escolars

Fem Natura som una empresa dedicada a la difusió de la natura i el medi ambient
a nivell escolar a través d’activitats d’educació ambiental: sortides, tallers,
colònies i treballs de síntesi, entre altres.
Les colònies escolars que us oferim tenen
com a objectiu que els vostres alumnes
gaudeixin

d’un

seguit

d’experiències

i

activitats que els ajudin a conèixer millor la
natura i, també, a estimar-la.
Les colònies escolars es divideixen en 3
temàtiques relacionades amb la natura:
muntanya, mar i aventura.
Totes elles consten d’una sèrie d’activitats de descoberta, tallers, jocs,
activitats d’aventura, gimcanes..., per tal que els alumnes, a més de conèixer
millor la natura que ens envolta, gaudeixin d’un temps de convivència amb
els seus companys.
També hi ha la possibilitat de realitzar les colònies en anglès, per tal que els
alumnes aprenguin nous coneixements i, al mateix temps, utilitzin l’idioma
estranger, de forma pràctica i divertida.
Les colònies temàtiques que es mostren a continuació les adaptem a cadascun
dels nivells educatius, des d’educació infantil al cicle superior de primària.
A part d’aquestes propostes, dissenyem programes a mida. Només cal que ens
indiqueu quines temàtiques us interessaria tractar o quin espai natural voleu
visitar.
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Colònies escolars

ANEM A LA MUNTANYA!

Descripció:
Estada a una casa de colònies enmig de la muntanya per descobrir una zona amb una
gran riquesa natural. L’objectiu principal és gaudir i aprendre de la natura tot
realitzant diferents activitats d’educació ambiental (activitats de descoberta,
excursions, tallers...) així com gimcanes, esports, piscina, jocs i molta gresca.
Temàtiques tractades: descoberta d’un bosc (flora i fauna), descoberta d’un riu, els
bioindicadors, els rastres i senyals dels animals, les aus rapinyaires, cartografia i
orientació, la farga catalana, les colònies tèxtils, esports a la natura, astronomia i
llegendes, entre altres.
Lloc: La Vall de Ribes (Ripollès), el Berguedà o el Montseny, a triar.
Durada: estada de 2 o 3 dies
Allotjament: Règim de pensió completa en una casa de colònies.
Preu: 59€ (estada de 2 dies) i 99€ (estada de 3 dies) -preu per alumne. Gratuïtat
d’un docent cada 15 alumnes.
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UNA MAR DE DIVERSIÓ!

Descripció:
Estada a prop de la costa marítima catalana, on hi ha un dels ecosistemes naturals
més desconeguts i, alhora, més divertits pels infants. El mar, la platja i el port
pesquer, seran els indrets que visitarem, realitzant diverses activitats per conèixerlos millor. L’objectiu principal és aprendre i gaudir de l’entorn litoral realitzant
activitats d’aprenentatge combinades amb jocs, tallers, gimcanes, esport i molta
gresca.
Temàtiques tractades: descoberta de la biodiversitat marina (flora i fauna),
descoberta de la platja, la llotja de pescadors, el port i

esports d’aigua, entre

d’altres.
Lloc: costa del Maresme o del Garraf, a triar.
Durada: estada de 2 o 3 dies
Allotjament: Règim de pensió completa, en una casa de colònies.
Preu: 59€ (estada de 2 dies) i 99€ (estada de 3 dies) - preu per alumne. Gratuïtat
d’un docent cada 15 alumnes.
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LA NATURA... UNA AVENTURA!

Descripció:
Estada a la natura amb l’objectiu principal de gaudir i aprendre noves habilitats tot
realitzant diferents activitats esportives en el medi natural combinades amb jocs,
gimcanes i molta gresca.
Activitats: cursa d’orientació, tir amb arc, escalada, ràpel, tirolina, ponts de cordes,
espeleologia (coves), btt, piscina, gimcanes i jocs de cooperació, entre d’altres.
Lloc: La Vall de Ribes (Ripollès), el Montseny o Montserrat, a triar.
Durada: estada de 2 o 3 dies
Allotjament: Règim de pensió completa, en una casa de colònies.

Preu: 59€ (estada de 2 dies) i 99€ (estada de 3 dies) - preu per alumne. Gratuïtat
d’un docent cada 15 alumnes.
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COLÒNIES EN ANGLÈS!
Podeu fer qualsevol dels tres programes en anglès!
Els nostre monitors, amb un elevat coneixement de
l’idioma (tan escrit com oral), faran que els vostres
alumnes aprenguin i gaudeixin utilitzant l’anglès i
millorin la seva competència comunicativa en
aquesta llengua.
Aquesta opció no té cap cost afegit.

SERVEI D’AUTOCAR
També us podem facilitar el servei de transport en autocar
des del vostre centre educatiu fins al lloc on es realitzen les
colònies.
Consulteu preus.

També us podem oferir una proposta personalitzada, adaptada a les vostres
necessitats.

Demaneu-nos

més

informació

al

correu

electrònic

info@femnatura.com o al telefon 651 839 192.
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