
Del 12 al 16 de JULIOL 
A LA CASA DE COLÒNIES 

EL VILAR
davant el llac de Banyoles

CONSELL ESPORTIU VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA 

Horari d’oficina: de dilluns a dijous de 8’30 a 18h i divendres de 8’30 a 15h. 

Més informació: www.ceterrassa.com 

Telèfon 93 735 28 76  

Correu Electrònic: consell.esportiu@ceterrassa.com 

MOLTES ACTIVITATS VARIADES EN UN ENTORN MÀGIC 

http://www.ceterrassa.com/


COLÒNIES MULTIESPORTIVES 

Són colònies dirigides a nois i noies de 1er de primària (2014) a 4rt de l’ESO (2005) (ambdós inclosos). 

DIES DE REALITZACIÓ 

Aquesta activitat es realitzarà la setmana del 12 al 16 de juliol.  

La sortida i recollida es realitzarà en les instal·lacions de la ZEM Can Jofresa. El dia 12 s’ha d’estar a les 9 del matí i la 

recollida del dia 16 serà a les 17 hores.  

CASA DE COLÒNIES 

Anirem a la casa d’EL VILAR (Banyoles, de Girona). Un espai en un entorn màgic per poder dur a terme les activitats tant 

dins com fora la instal·lació. 

ACTIVITATS 

Es realitzaran esports totalment variats, tant com jocs cooperatius, de cohesió, sense oblidar la piscina o els Jocs de Nit. 

També es faran diferents sortides pels voltants de la casa de colònies per descobrir l’entorn màgic que ens rodejarà. 

No només tractarem activitats, sinó que volem treballar els hàbits saludables i la convivència entre tots/es, nens/es i 

monitors/es. 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ 

Per dur a terme aquesta activitat ha d’haver-hi un mínim de 20 participants 

La quota d’inscripció és de 275€. 

Descomptes:  

- El primer germà ho pagarà sencer i a partir del segon tindrà una quota de 265€. 

Quota d’inscrit/a a qualsevol dels campus d’estiu que organitzem amb una mínim de 2 setmanes, 265€ 

- Aquests preus seran aplicats al moment de fer la inscripció.  

- No es retornaran els diners si no hi ha l’anul·lació amb 3 setmanes d’antelació (excepte per les diferents situacions 

sociosanitàries). 

ASPECTES GENERALS 

 Es seguiran rigorosament tots els protocols sociosanitaris que hi hagi en el moment del desenvolupament de l’activitat.

 Tots/es els/les nens/es tenen l’obligació de mantenir un tracte de respecte amb els/les coordinadors/es, monitors/es i

companys/es. 

 Tots/es els/les nens/es tindran assegurança d’accidents.

 Es recomana no portar objectes de valor (mòbils, consoles, joguines, diners, etc.). L’organització no se’n farà responsable.

 Tots els aparells electrònics (per exemple mòbils) els guardaran els responsables, i només tindran 30 minuts al dia pel seu

ús (després de sopar). Es firmarà un paper amb la conformitat de totes les parts. 

 Reunió informativa: tindrà lloc el dimecres 9 de juny a les 18:30 hores  en un format online.

 Dades de contacte: mòbil 655985052, correu electrònic consell.esportiu@ceterrassa.com

INSCRIPCIÓ 

Es podran formalitzar a partir del 15 d’ABRIL a través de l’ENLLAÇ d’inscripció o al Consell Esportiu del Vallès Occidental 

Terrassa  - Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa - C/Badalona, 4-6.  Horari de dilluns a dijous de 08.30 a 18h i divendres 

de 8.30 a 15h. 

El pagament es realitzarà mitjançant un ingrés al nº CC: IBAN ES21-0182-8182-4902-0801-1234 indicant el nom del/de la 

nen/a. S’ha d’adjuntar el comprovant de pagament en el moment de fer la inscripció. 

Les places són limitades i s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wGZNEYJvbVrgWfTydUMcsbarmYp7DD_-YrFIA7owj8wcuQ/viewform?usp=sf_link

