Som dos mil camins per gaudir del temps l iure,
dues mil maneres d’aprendre,
dos mil paisatges per compartir,
dues mil maneres de relacionar-nos,
dues mil oportunitats per a créixer.
Som dues mil propostes,
dos mil somriures, dos mil jocs, dos mil somnis.
Som Lleure dos mil.

Descobreix l’essència del lleure amb Lleuredosmil

Les convivències escolars de Lleure estan avalades per un model de qualitat en conformitat a
la norma UNE-EN ISO 9001 segons el procediment de l’Associació Catalana d’empreses de
lleure, educació i cultura.

Lleure dos mil. Colònies amb segell de qualitat
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Està demostrat que les formes anguloses
com les que trobem a la ciutat són
interpretades pel cervell com una amenaça.
Ens obliga a estar alerta contínuament.
Les imatges vinculades a la naturalesa,
en canvi, ajuden a relaxar, ja que els colors
es degraden i el camp de visió s’allarga.

Quan marxem de colònies s’activa
l’atenció i la sorpresa. Tot és nou
i diferent i desencadena motivació.

Les colònies són una bona oportunitat per treballar les competències emocionals
perquè afavoreixen les relacions amb altres persones i amb un mateix.
Permeten practicar l'educació amb metodologies
vivencials i participatives, que tenen en compte l’experiència personal
dels infants, el seu entorn i les seves necessitats.

David Bueno. Entrevista a la revista Lleure
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Les 3 claus d’èxit de les nostres colònies
Una de les nostres tasques preferides és planificar colònies escolars. Pocs records
perduren més vius en la memòria d’una persona que les experiències viscudes durant
les colònies.
La nostra passió s’encomana i la feina feta fins ara ens avala. Sabem el que ens fa
diferents i únics. Coneixem els nostres punts forts i volem que tu també els coneguis.

Relació monitor-nen
A Lleure dos mil treballem per aconseguir que les colònies escolars siguin inoblidables
per a tots els/les nens/es. La relació monitor-nen/a és dels aspectes que cuidem més.
Volem que aquest sigui un nou i bon referent i un acompanyant de confiança, que els
desperti emocions, que els faci somriure i motivar-se per gaudir de l’experiència.

Molt bona relació i bon vincle entre monitors i
alumnes. Les activitats són molt adequades
per els nens i nenes d’aquesta edat.
L’excursió a Rupit amb la gimcana molt completa.
Assumpció

Els nens van estar molt contents amb els
monitors, dies després encara en parlaven I
els dibuixaven, per tant això és un senyal, que
es van sentir molt acompanyats.
Aina

Destacar la responsabilitat, iniciativa i
empatía dels monitors.
Helena
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T’escoltem !
A lleure dos mil ens adaptem a les necessitats de les escoles. Volem que aquests dies
fora del centre, allunyats de l’entorn comú dels nens i nenes tinguin significativitat i
que s’adapti al que esteu treballant a classe o bé als objectius d’aprenentatge que
projecteu. Treballem en la mateixa direcció!

Variety and many outdoor activities.
Team work, values work, planetarium
activity was excellent.
Lourdes.

Mentre estàvem allà vaig veure brillar cares que no
havia vist brillar abans, vau aconseguir emocionar
els nens i els vau fer gaudir i aprendre a la vegada.
Aquestes colònies serán de les que es recordaran.
Miquel

D’empreses de lleure n’he conegut unes quantes,
però crec que vosaltres ens heu mostrat que teniu
un plus: que escolteu a les persones.
Elisabeth

Tracte familiar !
Res ens agrada més que fer-vos sentir com a casa. A les nostres cases trobareu el
que esteu buscant: tranquil·litat, calma, menjar casolà, entorns verds, natura,
piscina, aventura…Però per sobre de tot, un tracte proper i familiar.

De l’instal·lació m’ha encantat la sensació
de confortabilitat, llum, espai i benestar.
Jaume

El tracte familiar per part del personal
de la casa ens enamora.
Tornarem!
Pablo

Molta amabilitat i professionalitat
excel·lent!
Ventura
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On anem de colònies?
Treballem amb diferents instal·lacions del territori català i estem presents a les quatre
províncies: Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona.
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La Devesa

Rupit - Osona

un paratge especial
Núm. de registre 94
Habitacions de 4 a 30 places
Banys comunitaris

Sala taller i sala polivalent
Piscina
Entorn Natural
Esplanada amb ombra
Circuit d’aventura (rocòdrom, tir amb arc,
orientació,...)

Casa adaptada per a minusvàlids

Barcelona 98 km | Girona 67 km | Lleida 190 km | Tarragona 190 km

Masia Cal Riera

Puig-Reig- Berguedà

Masia amb encant

Núm. de registre CCOOO674

Habitacions de 4,6,8 I 10
Banys comunitaris i privats
Porxo, sala taller i menjador polivalent

Piscina
Entorn Natural
Esplanades de joc
Carpa exterior
bosc propi
Casa adaptada per a minusvàlids

Barcelona 92 km | Girona 134 km | Lleida 141 km | Tarragona 142
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La Salle Natura

Gisclareny - Berguedà

al peu del
Cadí Moixeró
Núm. de registre 478

Habitacions de 18 a 32 places
Banys comunitaris i privats
4 sales d’activitats
Sala polivalent
2 menjadors
Piscina
Entorn Natural, als peus de Parc Natural del
Cadí-Moixeró.
Casa adaptada per a minusvàlids

Barcelona 139 km | Girona 150 km | Lleida 190 km | Tarragona 210 km

Masia el Collel

L’esquirol- Osona

un indret per descobrir

Habitacions de 4 a 20 places
Banys comunitaris
2 sales polivalents
Menjador de 100pl
Sala de professors
Piscina
Entorn Natural
Bosc pròpi, camps de fubol, esplanades de joc

Barcelona 93 km | Girona 81 km | Lleida 174 km | Tarragona 181 km
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Campus Cerdanya

modernitat
a la Cerdanya

Puigcerdà - La Cerdanya

Núm. de registre 462
Habitacions de 2 a 6 places
Banys privats

4 sales d’activitats
Menjadors self-service
Pista de vòlei, parc i zona verda
Sala multimèdia i sala de cinema
Gimnàs
Spa i sala wellness

Casa adaptada per a minusvàlids

Barcelona 156 km | Girona 147 km | Lleida 179 km | Tarragona 205 km

Àster

L’Hospitalet de l’Infant - Baix Camp

a tocar del mar
Núm. de registre 480

Habitacions de 4 a 6 places
Banys privats i comunitaris

Sales d’activitats
Instal·lacions esportives annexes
(Camp de gespa artificial, pistes de tenis i pàdel,
pavelló...)
Piscina coberta annexa
A 200m de la platja

Barcelona 130 km | Lleida 120 km | Girona 225 km | Tarragona 36 km
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Càmpings a la costa Daurada

Confort, sol i platja

Bungalows de 4,6 pl
Banys privats
A peu de platja
Piscina i pistes esportives
Taules de ping pong
Parcs infantils
Esplanades de gespa i de sorra al costat
de la platja
Sala polivalent
Sala amb projector

Activitats prèmium a tocar!
-

Wipeout ( parc d’aventura i “humor amarillo” )
Kayak i banana de mar
Beteig de Vela
Tuna Tour ( neda amb tonyines )
Port Aventura
Ruta amb btt
Parc d’aventura
Visita cultural a Tarragona
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Les colònies escolars a Catalunya,

les nostres aventures!
“Quan els fills tornen de colònies tornen diferents”
Carles Capdevila



Les colònies escolars són una singularitat del Model Educatiu català.



Les colònies fomenten l'autonomia personal i el desenvolupament dels infants.



Són una eina educativa que permet descobrir racons, i conèixer la cultura i les



tradicions del territori català, la seva fauna i flora, els diversos ecosistemes,...



amb una aproximació vivencial.



Afavoreixen la cohesió del grup d’infants.



Són una experiència única, emocionant i extraordinàriament significativa en el
desenvolupament dels infants.



Són el millor instrument per despertar l’interès dels infants envers el medi natural.

Ed infantil

Cicle inicial

Cicle mitjà
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Cicje superior

ESO

El Gegant Ferran i els 5 sentits

.

Encaro no coneixeu el gegant Ferran? És un ésser divertit, descuidat i molt juganer! Amb ell
descobrirem com és la vida al camp i experimentarem amb els 5 sentits: olfacte, gust, vista,
tacte i oída. Tota la història es durà a terme juntament amb els amics del gegant Ferran: els
pagesos i pageses (monitors) que viuen a la casa. A la nit arribarà la màgia i també les
sorpreses: històries, balls, música i... la visita del nostre estimat gegant!

Escudella Catalana (cultura catalana)
El pregó, els diables, colles geganteres, tabalers i bastoners, jocs de cucanya, castellers i
castells de foc (sense foc), música, balls i jocs... ho tenim tot per fer-nos nostra la Festa Major!
La viurem en primera persona i gaudirem amb els companys dels diversos actes que tindran
lloc a la casa de colònies

Campament Huk-Haleila

( Indis i aventura)

Hu! Kalelila! Hu! Kalelila! Els indis de les terres altes estan preparats per a realitzar els rituals
pels nous membres de la tribu.
Els aspirants haurem de demostrar les nostres capacitats construint un gran campament i
aconseguint un bon grapat de plomes tot superant les proves que ens proposaran els caps
indis de la tribu.
Sempre amb respecte envers la natura i la seva essència, tant important pels indis, amb
cooperació i treball en equip, i fent servir la creativitat i la imaginació.
Ens convertirem en veritables indis i índies de la tribu Huk-Haleila!
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Pròxima estació: la Lluna (astronomia)

.

A Lleure dos mil hem tornat a obrir les portes del centre de formació d’astronautes:
“És massa”.
Creieu que és fàcil ser astronauta? Cal una formació molt estricte i ser molt rigorós! Ens
entrenarem i ens prepararem mentalment i físicament per ser astronautes. Per a conèixer i
saber interpretar el nostre cel.
Entrem dins el planetari 360 i juguem amb el sistema solar.

Refem la l egenda
Els humans expliquen una història molt trista que va passar al Castell de Cardona fa molts i
molts anys; en canvi, totes les generacions de Dracs i dragonets no expliquen la història de la
mateixa manera. El Drac Manyanet, un drac manyac però entremaliat ha desaparegut i no ens
vol explicar el final de la història. Haurem de buscar-lo i la recerca no serà fàcil... Abans, ens
haurem de convertir en veritables personatges medievals per tenir totes les habilitats físiques i
mentals que es necessiten per trobar un drac perdut. En aquestes colònies haureu de ser
intrèpids i creatius ja que coneixereu els personatges d’aquesta llegenda i entre tots haurem
de buscar el final del conte.

Rocknia (aventura musical)
El món de l’espectacle es trasllada a la casa de colònies per a fer-nos gaudir i ensenyar-nos
tècniques i actituds de les 3 disciplines d’aquest món: el teatre, la dansa i la música.
Una nova manera de gaudir de la natura i passar-ho bé amb els companys, amb la música com
a fil conductor. La creativitat, el treball en equip i l’educació emocional hi jugaran un paper
molt important.
Podrem ser cantants, artistes o ballarins i juntament amb professionals d’aquestes disciplines
ens endinsarem en aquest món de l’espectacle d’una manera divertida, emocional, expressiva
i dinàmica.
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Superherois ( Colònies d’intel·ligència emocional ) NOVETAT!
Quin és el teu súper poder? Obre la porta al món de les emocions! Les primeres
colònies dedicades a la intel·ligència emocional. Ens convertirem en superherois: coneixerem
els nostres poders i els dels nostres companys d’equip i aprendrem a fer-los servir per ajudar
als altres. Treballarem la importància de conèixer-nos a nosaltres mateixos, de connectar-nos
amb el cos, incorporarem el mind-fulness i tot des d’una història emocionant de superherois.

Entrenament d’emocions! ( Colònies d’intel·ligència emocional ) NOVETAT!
Les colònies “Entrenament d’emocions” estan pensades per a acostar la visió humanista de la
psicologia als pre-adolescents i adolescents; prendre una primer contacte amb l’educació
emocional i aprendre a identificar, reconèixer i gestionar les emocions. Tot des d’una
perspectiva 100% experiencial.
El treball emocional aporta una nova manera de veure les coses, ajuda a millorar la
autoestima, és una eina molt valuosa per a treballar la cohesió de grup i per a aconseguir una
predisposició i una actitud positiva envers qualsevol aprenentatge. És per això que volem
transportar-vos a un lloc on descobrireu la importància de conèixer-se a un mateix, saber
escoltar el teu cos i reconèixer les teves pròpies emocions.
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Sóm un equip! Coaching i valors
Amb un grup-classe cohesionat els resultats són més positius. En aquestes estades treballarem
la cohesió de grup per aconseguir ser el millor equip.
Farem ús d’eines de la psicologia positiva per conèixer i millorar tant les fortaleses individuals
com les grupals. Utilitzarem la metodologia lego seriours play, on les peces de lego ens
ajudaran a descobrir i pactar els valors principals del grup que ens acompanyaran durant tot el
curs; les activitats de Team Building permetran comprovar la importància de treballar en
equip per aconseguir un bon resultat; amb l’escape box haurem de resoldre diferents
enigmes i pactar amb el grup les diferents estratègies per aconseguir el repte; i per
finalitzar, a través del coaching, farem el tancament de les estades amb reflexions del que,
com i perquè de tot el que hem viscut durant les colònies.

Fem pinya! – Team building
Fer pinya fa referència al món casteller, propi de la nostra cultura, on la pinya designa el
conjunt de persones que recolzen la base d’un castell.
En aquestes estades, volem aconseguir la construcció d’un equip mitjançant diferents proves,
dinàmiques i activitats. Haurem de sumar els nostres esforços, igual que ho fan els castellers,
per tal d’ajudar-nos mútuament a assolir una fita determinada.
Dinamitzarem activitats, juntament amb els nostres tècnics-facilitadors, per aconseguir la
cohesió entre els membres del grup i poder assolir objectius comuns: superació d’obstacles i
de barreres morals i, per descomptat, passar-ho bé!
Les persones tenim un tarannà i unes qualitats diferents entre nosaltres, no totes pensem i
actuem igual. Si som capaços d’unir el millor de cada un dels membres del grup, formarem un
gran EQUIP!
Mitjançant aquest centre d’interès, podrem sentir les emocions personals que suposen viure,
compartir i treballar fora de la nostra zona de confort.
Endavant, si fem pinya, ho aconseguirem!
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Raids de superació
Els raids són una oportunitat única i immillorable per a passar-ho bé però també per conèixernos millor a nosaltres mateixos i als nostres companys/es.
Durant aquests dies creixerem, aprendrem, conviurem, riurem i ens emocionarem.
Us apunteu a l’aventura amb nosaltres? Quin raid us agrada més?


Raid d’aventura: Les millors estades de superació personal i col·lectiva per alliberar
adrenalina. Aprofundirem en els valors propis del lleure com són la cohesió de grup, la
coneixença i la convivència mitjançant activitats d’aventura, descobertes, gimcanes,
trekkings, escape-rooms...la millor combinació de natura, aventura i educació en el
lleure!



Tecnoraid: dóna-li un toc personal al raid incloent tallers de robòtica i tecnologia. Un
tàndem perfecte d’esports d’aventura, de descoberta de l’entorn, d’activitats de
superació i de tallers tecnològics.

Viatges de final de curs adaptats al 100% a tu!
Pels més grans proposem una setmana d’experiències emocionants i aventures enmig de la
naturalesa o bé a la costa daurada. Cinc dies plens d’activitats d’aventura i lleure per no
avorrir-se ni un minut, just abans de començar l’estiu!
No cal agafar avions per a sentir-te de vacances! Demana’ns una proposta i la farem
personalitzada pel teu centre! El seu últim viatge, les seves últimes colònies junts han de ser
memorables i inoblidables!

15

Els Treballs de síntesi
El treball de síntesi és un projecte d’activitats transversals, fetes en grup, per a desenvolupar
diverses competències.
Els continguts que s’aprenen de manera vivencial són els més significatius pels alumnes. Els
nostres treballs de síntesi combinen la connexió i coneixença de l’entorn i la natura amb la
inclusió de conceptes i continguts de diferents matèries.
Sabem que l’adolescència és especial i que els joves necessiten reptes que es presentin de
manera motivadora. El nostre equip està preparat per assolir els objectius i acompanyar-los i
guiar-los durant aquests dies perquè els alumnes puguin aplicar els coneixements dels
diferents àmbits i les diferents matèries per resoldre amb èxit el treball de síntesi.
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Treball de síntesi : Camins 360º
El Treball de síntesi camins 360 té com a objectiu la creació d’un PR. Per tant, recull un
conjunt d’activitats relacionades amb la cartografia, la orientació, interpretació de fites en la
natura, entre d'altres.
Per una banda estudiarem que és un mapa topogràfic i la seva interpretació en relació a la
realitat, per fer-ho farem una maqueta en 3D d’un mapa, així podrem entendre que són les
corbes de nivell, els accidents geogràfics, ...
Per altra banda treballarem l’orientació. Que és? Com ens podem orientar amb la brúixola?
Com ens orientem amb mètodes naturals com ara els estels, les soques dels arbres, les
esglésies,... ? Totes aquestes preguntes les resoldrem junts a través d'un aprenentatge 100%
vivencial, experimental i significatiu pels alumnes. L’últim dia posarem els coneixement en
pràctica fent una cursa d’orientació.
Així, els nostres alumnes podran assolir el seu objectiu:crear un itinerari. Elaboraran el seu
propi roadbook (llibre de ruta), faran càlculs de desnivells idels quilòmetres i el temps a partir
de diferents fórmules que els ensenyaran els tècnics de muntanya. Un cop definit l’itinerari
hauran de buscar un fil conductor i redactar la seva ruta en forma de llibre excursionista, i qui
sap, potser algun dia aquesta ruta serà un PR!

Treball de síntesi : Energies renovables
Es tracta d’un dels nostres treballs de síntesi 100% alineats amb els nostres valors. “les
energies renovables” és una experiència per entendre la importància de l’energia renovable
per al nostre planeta i la seva rendibilitat i aplicar-les en el projecte de la construcció d’una
casa sostenible. Per una banda estudiarem de forma pràctica cada energia renovable per
separat (solar, eòlica, hidràulica, geotèrmica...) per tal d’aprendre el seu funcionament.
Aquests coneixements s’hauran d’aplicar en el projecte de construcció d’una casa sostenible
on els alumnes hauran de dissenyar un mapa de casa seva, explicar el funcionament de cada
energia que han escollit i finalment construir la casa amb material reciclat. Un cop enllestit el
projecte hauran de fer una presentació oral i defensar la seva creació.
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Treball de síntesi: La fúria de la natura
Terratrèmols, allaus, tsunamis, ciclogènesis explosiva, inundacions, huracans, incendis,
temporals de mar...Tots hem sentit parlar d’aquests fenòmens naturals a la televisió o als
diaris pel seu grau de devastació al planeta terra i per la seva afectació sobre els humans i els
seus bens...però es poden evitar? Coneixem les causes i factors que els provoquen? Com
actuen les societats davant d’aquests fenòmens per minimitzar-ne l’impacte?...Són preguntes
que responem de forma lúdica i didàctica a les nostres cases de colònies mitjançant el treball
de síntesi “Les Catàstrofes Naturals”.
Per una banda estudiarem de forma pràctica els diversos tipus de catàstrofes naturals que
existeixen. Com s’originen, quines zones i perquè estan més exposades; i que es pot fer en
cada cas per prevenir i minimitzar l’impacte . En el cas de les inundacions, els incendis i els
terratrèmols contarem amb maquetes que ens permetran simular aquets fenòmens a petita
escala per entendre de manera més visual alguns processos i conceptes. Alhora aprofitant
l’època de l’any en que ens trobem o la zona geogràfica on es realitzi el treball de síntesi
realitzarem experiències pràctiques i lúdiques sobre alguns d’aquests fenòmens. Per exemple
estudiarem les allaus a la Cerdanya, els incendis i les inundacions a Gisclareny o les ventades a
Rupit.
Aquests coneixements els posarem en pràctica i els aplicarem mitjançant una excursió on es
treballaran tots els coneixements adquirits mitjançant el treball previ i les experiències dels
dies anteriors i mitjançant un treball posterior a casa

Treball de síntesi : Intel·ligència emocional NOVETAT!
Lleure dos mil i Veie s’uneixen per oferir a les escoles i instituts estades per a treballar les
competències de la Intel·ligència emocional.
L’adolescència és una de les etapes de la vida amb més canvis a nivell personal. Les amistats, el
futur professional, la relació amb pare/mare/familia, els primers amors, primeres pèrdues,
conflictes amb iguals, autonomia…
És important treballar la intel·ligència emocional perquè tinguin un acompanyament positiu,
perquè es coneguin millor a ells mateixos i sàpiguen gestionar les seves emocions en les
diferents experiències i situacions que els depari la vida.
Durant aquest treball de síntesi ens descobrirem a nosaltres mateixos i als nostres companys,
crearem un entorn de confiança i seguretat per a poder-nos expressar lliurement i
comprendrem la importància de cuidar el cos, la ment i de saber gestionar les emocions.
Tot el treball serà a través de dinàmiques i activitats 100% vivencials i cada alumne tindrà un
dossier de treball on s’inclouran les reflexions de les activitats i serà un reflex dels seus
descobriments i el seu treball personal.
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Novetats i activitats
A continuació podeu veure algunes de les les novetats i activitats que podeu realitzar durant les
nostres estades segons la instal·lació, projecte educatiu i disponibilitat.

Rutes en burricleta! (eco-bike) :: És genial escapar-se amb la Burricleta i connectar amb
l’entorn. Tothom que sàpiga anar amb bicicleta pot venir d’excursió amb nosaltres i sentir la
velocitat de les eco-bike! Deixa que l’aire et pentini i passa una jornada divertida i revitalitzant.

Gira-cat :: Dóna’ns 5 minuts i et convertirem en un autèntic pilot de gira cat alhora que
potenciarem el teu equilibri i psicomotricitat.

Stratègiks :: scape box portàtil :: 6 caixes, 25-30 alumnes i un misteri per a resoldre
mitjançant problemes lògics, matemàtics i de pensament lateral. Esteu preparats pel repte?

Aventura als arbres :: Sigues com en Tarzan i vola pels arbres! Gaudeix dels millors circuits
de cordes als arbres adaptats per a tot tipus d’edats.

Patinatge sobre gel :: Ens calçarem els patins i aprendrem a patinar! Lliscarem sobre el gel
amb els companys de classe i viurem la sensació del fred d’una manera molt divertida!

Piragua :: Les aigües tranquil·les ens esperen per lliscar sobre elles amb aquestes divertides
embarcacions. Vigila no et tombis i caiguis a l’aigua!

Caiac de mar :: Sempre que el mar ho permet els vaixells surten a navegar. Nosaltres
sortirem amb aquestes embarcacions petites, necessitarem força, orientació i sobretot moltes
ganes de passar-ho bé!
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Rafting :: Una activitat per a deixar anar l’adrenalina! Podrem baixarem per les aigües braves
amb els companys de classe, remar alhora i riure amb els sotracs i les esquitxades! Diversió i
remullada assegurada.

Quidditch! :: No tenim poders màgics per obrir les portes de Hogwarts i demanar-li a Harry
Potter que ens ensenyi uns quants trucs, però si que podem practicar el seu esport preferit: el
quidditc! Puja sobre l’escombra i aprèn a jugar al joc més màgic i peculiar!

Hípica :: Una excursió diferent sobre el llom d’un animal que transmet tranquil·litat.El cavall
s’utilitza en moltes teràpies emocionals. Nosaltres ens deixarem portar per ell i seguirem una
ruta per les muntanyes: respirarem aire fresc i connectarem amb el nostre nou amic.

Bateig de vela :: Coneixerem les embarcacions de vela i sortirem al mar aprenent les
tècniques bàsiques.

Coaching i valors :: Treballem l’empatia, les nostres fortaleses, el treball en grup a partir de
dinàmiques emocionals i la psicologia positiva. Una proposta per fer a la tardor amb grups
d’ESO.

Scape-natura :: Atreveix-te a resoldre un seguit d’enigmes matemàtics, de lògica, de
pensament lateral i de destresa en un entorn natural. L’essència d’un escape-room però en la
natura!

Festa de l’escuma :: No hi ha millor manera d’acabar el curs i d’acabar les colònies que amb
un canó d’escuma! La festa més esbojarrada, fresca i divertida!
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Sortides d’un dia
Passar un dia d’excursió sempre et fa desconnectar i et permet agafar aire nou i regenerar-te
de l’estrès del dia a dia. Nosaltres organitzem la teva sortida i tenim les eines necessàries
perquè tot surti perfecte. Disposem de diferents instal·lacions, cases rurals i cases de colònies
repartides arreu de Catalunya. També tot un ventall llistat d’activitats programades que
trobareu al nostre catàleg d’activitats d’un dia.

Natura
Descobreix l'hort!
Deixarem la ciutat enrere i arribarem a una casa envoltada de natura on ens ensenyaran les
eines per treballar la terra, plantarem, regarem i coneixerem les hortalisses i verdures que hi
creixen a cada època de l'any.

Recorregut de Natura
Per alguns la primera excursió, per altres una excursió que els farà observar l’entorn i viure-ho
intensament. Farem un recorregut pel bosc i coneixerem els arbres i el tipus de vegetació que
tenim en un bosc mediterrani. Parlarem dels arbustos, herbes aromàtiques, bolets,.. de
manera amena i divertida.
I pels més grans, NATURA amb ORIENTACIÓ. Descobrirem com utilitzar la brúixola, com llegir
un mapa i els elements naturals que ens ajuden a orientar-nos.

La Granja.
Grangers per un dia! En aquesta sortida podrem conèixer els animals que viuen en una granja,
podrem tocar-los, donar-los menjar, saber què n’obtenim, ... podrem munyir una vaca o veure
un pastor amb el seu ramat d'ovelles!
També podrem visitar una granja de vaques i fer mató o un pastís de formatge, conèixer què
és una granja de cargols o conèixer el món dels cavalls
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Indis
Els indis ens proposaran una gimcana per convertir-nos en veritables indis i aconseguir la
nostra ploma i cinta índies! Aprendrem a ajudar-nos i cuidar la natura.

Aventura extrema!

Lleure dos mil t’oferim diverses opcions per gaudir d’un dia aventurer!
Sigues Indiana Jones i viu una aventura entre arbres amb cordes, xarxes, tirolines, ponts
penjants... , converteix-te en un expert en tir amb arc, escalada, quads o emociona’t i
descarrega adrenalina amb els esports d’H20: ràfting, piragües, barranquisme, esports
nàutics...

De Temporada
La Verema

( Setembre – Octubre )
Què és la verema? Coneixerem el procés del cep a l'ampolla, fem una passejada entre vinyes i
recollirem raïm per xafar-lo i endur-nos el most a l'escola!

Oli i conserva d'olives ( Novembre-Desembre)
Visitarem un molí d'oli on ens ensenyaran com funciona un trull o molí d'oli, des que arriben
les olives fins que surt el raig d'oli. Coneixerem també les eines i màquines que s’utilitzaven
antigament, collirem olives i farem un potet de conserva d'olives que ens endurem a casa.

La Castanyada ( Octubre-Novembre)
La castanyera ens donarà les pistes adequades per trobar les castanyes i la llenya que
necessitarem per torrar-les i celebrar la castanyada. També, ens explicarà contes de la tradició
d’aquesta festa i ens ensenyarà la seva cançó.
I si ho voleu.. Arrodoniu la sortida aprenent a fer panellets que us endureu a casa.

Festa nadalenca
Hou,hou,hou! Fem un pessebre vivent on els nens i nenes seran els protagonistes i coneixeran
la història dels oficis tradicionals. Descobrim la màgia del bosc i anem a buscar el tió per cagarlo i conèixer la seva tradició. També farem felicitacions de Nadal amb diverses tècniques per
felicitar les festes!

22

La Mona de Pascua
D’ón ve la tradició de la mona de Pascua? Per a treballar aquesta celebració teniu diverses
opcions:
- Podeu fer la vostre mona amb massa de pa, cuita al forn de llenya.
- Podeu decorar ous de les gallines de la granja
- Podeu muntar i decorar la mona de pa de pessic.
Qualsevol taller és ideal per a conèixer les tradicions lligades a aquests dies de primavera que
tant ens agraden!

Festa de fi de curs
S’acaba el curs i ho hem de celebrar! Us esperen jocs, gimcanes, música, balls i rialles per
celebrar la vostra festa! Una diada feta a mida, plena d’activitats per acabar el curs de la millor
manera possible!
I si ho voleu.... remullem-ho tot amb jocs d'aigua!

Tallers
Cuiners per un dia!
Un dia dedicat a la cuina i a la importància de l’alimentació. Coneixem d'on venen els
ingredients i cuinem pa o coca o mató o melmelada o pastís de formatge o ...
Què trieu?

Descobrim el món del vidre
L’art de fer vidre és per molts un art màgic i que t’embova quan ho mires. Aprendrem com es
recicla i com es reutilitza, veurem les tècniques de coloració i podrem fem un taller amb la
tècnica de la vitro fusió o de gravat.

Fem ceràmica!
En aquest taller ens embrutarem les mans! Tindreu l’oportunitat d’aprendre l’antic ofici de
terrissaire i modela figures! Per altra banda, també teniu l’opció de pintar rajoles, tasses,
figures seguint les diverses tècniques i estils d’artistes com Dalí o Miró.
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Fem sabó
Actualment estem acostumats a veure el sabó en gel, però també segueixen havent-hi les
pastilles de tota la vida! Sabeu com es feien els sabons fa uns anys? Amb glicerina i afegint-hi
herbes aromàtiques perquè tinguessin olors delicioses! En aquest taller podreu fer el vostre
sabé i a més, els més petits, podreu jugar amb bombolles de diferents formes!
I en aquest taller no podia faltar... jugar amb bombolles de sabó!

Taller de l ana
Què és la llana? D’ón prove? Quin procés es segueix perquè un tros de llana es converteixi en
un jersei? En aquest taller treballarem tots aquests aspectes de manera vivencial i pràctica!

Land art
En aquest taller aprofitarem tots els recursos de la natura per a crear figures i motius artístics.
Deixem volar la imaginació i la creativitat!

Fem pinya
Una jornada on arribarem més lluny que mai amb els nostres companys. Fem pinya, és un
recull de jocs i activitats de superació d’equip, on, mitjançant un seguit de proves físiques i
dinàmiques de grup, assolirem un grapat d’objectius en comú.

I molt més!

Reciclatge, tallers de paleontologia, circ, pallassos per un dia, passatge del terror, els
jocs olímpics, científics per un dia, ...
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i això no és tot!
 Casals

d’estiu, Nadal i Setmana Santa

que realitzem a cases de

colònies, institucions, centres escolars o centres esportius.
Propostes a mida!

 Activitats per a claustres de professors







Som un equip!
Stratègics ( escape box portàtil )
Activitats de team building
Lego Senious play
Ruta en Burricleta
Taller d’intel·ligència emocional

 Vacances en família VEIE®d’intel·ligència emocional
NOVETAT!
Emociona’t en família, vacances d’intel·ligència emocional, unes vacances d’estiu
que permeten trobar espais per parlar, mirar-nos, divertir-nos i compartir; també
permeten conèixer indrets màgics i descobrir noves cultures... tot això alhora que
entrenem les emocions en família.
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Colònies d’estiu

25 estius
al teu costat!

Canta, balla, puja a l’escenari i conviu
amb les Macedònia
del 19 al 25 de juliol i
del 26 de juliol a l’1 d’agost
a Can Vilalta - Moià

Entrena les teves emocions
a través del lleure

Immersió lingüística amb música i lleure
100% en anglès les 24h

del 12 al 17 de juliol a
Cal Riera - Puig-Reig

del 5 al 10 de de juliol a
Cal Riera - Puig Reig

Segueix-nos a les xarxes socials!
Instagram
Facebook
Youtube

@lleuredosmil
http://www.facebook.com/lleuredosmil
http://www.youtube.com/lleuredosmils

Telèfon: 93 878 75 87 | www.lleuredosmil.com | comercial@lleuredosmil.com
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vine amb l’escola
vine amb els amics
vine amb la família
però vine i no deixis de
viure aquesta experiència

www.lleuredosmil.com
comercial@lleuredosmil.com
Telèfon: 93 878 75 87
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