AQUEST

ESTIU

RIU

de peus al

apunta’t a les

Colònies

d’Estiu

Caiac
Jocs de nit
Excursions al riu
Via verda amb bici
Tallers creatius

A qui van adreçades les colònies?
A xiquets i xiquetes des de 1r de primària fins a 2n d’ESO.

Quins dies hi anem?
Del 2 al 8 de juliol
Sortida amb autobús des de l’Escola a les 10 h.
El diumenge cal venir-los a buscar a la Casa de Colònies a
les 11 h. Si voleu, podeu apuntar-vos a l’excursió a l’Assut
de Lledó.

On adormirem?

Casa de colònies “Els Olivers”, a Horta de Sant Joan

Inscripcions

A la secretaria o a través del correu electrònic
secretaria@escolapuigcerver.cat, facilitant les dades i fent
un ingrés o transferència amb el nom complert del nen/a al
número de compte: ES26 2100 0201 81 0101153113
Al moment de la inscripció cal abonar-hi 128€; els 297€
restants abans del 22 de juny.

Preu
El preu total d’aquestes colònies és de 425€

Primer dia. Piscina. Cova i Convent de Sant Salvador
Arribarem a la casa amb autobús al matí. Ens banyarem
a la piscina del poble. A la tarda farem una excursió fins
al Convent de Sant Antoni i realitzarem una gincama
pels volts del Convent.

Segon dia. Via verda. Fontcalda. Jocs al riu
Farem la Via verda amb bicicletes per sota els túnels i
per sobre els ponts, coneixerem la salut del riu
Fontcalda. En acabat ens banyarem a la vora del riu.

Tercer dia. Tallers. Piscina
Farem tallers creatius a la casa de colònies imitant
Picasso i ens refrescarem a la Piscina Municipal d’Horta..

Quart dia. Granja escola (per als petits) Escalada (per als grans)
Petits: què us sembla si anem a visitar tots els animals
de la Granja d’Horta? Fins i tot muntarem el Casper. I
voleu donar menjar a les cabres? Ho descobrirem a la
granja d’en Martí!
Grans: us animeu a iniciar-vos en l’escalada? Avui és el
dia per fer-ho tot!

Cinquè dia. Scape Room d’Horta de sant Joan!
Avui haureu de fer servir l’enginy i intentar resoldre
tots els enigmes per poder sortir de l’habitació.

Sisè dia. Caic a Benifallet!
Un viatge amb caiac ens espera a Benifallet!
Completarem el dia amb un bany ben refrescant al riu!

Últim dia. Assut de Lleó amb els pares!
El darrer dia farem una excursió amb els pares a
l’Assut del Lledó i ens hi banyarem plegats!

Contacte

Organitza i coordina: Servei d’Activitats Extraescolars de
l’Escola Puigcerver.
Per a més informació: secretaria de l’escola, 977.75.69.31 o
secretaria@escolapuigcerver.cat
L’Escola es reserva el dret de modificar les activitats en funció
de l’assistència dels alumnes inscrits.

