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a fer
La primera tasca de
l’educació és agitar la
vida, però deixar-la
lliure perquè es
desenvolupi.

“Maria Montessori”

L’objectiu principal
de l’educació és el
de crear persones que
siguin capaces de fer
coses noves i no
simplement de repetir
el que altres
generacions han fet.

“Jean Piaget”

a viure
Oblidarà el que li
vas dir, oblidarà el
que vas fer, però
sempre recordarà el
que li vas fer Sentir.

“Rebeca Wild”

ure
a convi
Un nen educat en la
diversitat serà un adult
nodrit i tolerant.

“Francesco Tonucci”

Novetat 2018

Portal
seguiment
les colònies
portal
de de
seguiment
de les de
colònies
Ara podreu seguir el dia a dia de les colònies a través del nou portal privat.

Accedir-hi és molt fàcil!

l

pas

pas

Rebreu un link directe al
portal de fotos

2

pas
POSAR EL LINK AL NAVEGADOR

3
Cada dia a les 10 del matí s’actualitzaran
les fotos del dia anterior
Podràs veure el video del coordinador

hi accediràs!!

Podràs descarregar les fotos que vulguis

Què cal portar
a les colònies?
• Bossa o motxilla pels dies d’excursió
• Gorra
• Calçat còmode pel dia a dia
• Recanvi de roba per tots els dies
• Roba d’abric pel vespre
• Impermeable o cangur
• 2 tovalloles grans: Per la piscina i per la dutxa
• Crema solar protectora i gorra
• Banyador i xancletes de bany o piscina lligades
• Llanterna i piles de recanvi
• Bossa de roba bruta
• Necesser: Xampú/gel, pinta, raspall i pasta dentífrica...
• Sac de dormir
• Pijama
• Repel·lent de mosquits

www.eixestels.com
hola@eixestels.com

902 12 36 12
93 265 27 86

nou blog Eix estels

alimentació de qualitat

els menús

Menú orientatiu

DIA 1

DIA 2
PA, FORMATGE, MANTEGA I
MELMELADA, SUCS, LLET AMB
CACAU, MAGDALENES, CEREALS
DE MEL I XOCOLATA

Esmorzar
9,00h

500 Kcal ; HC: 52% ; Prot:15% ; Lip: 29%

Dinar

13,00h

Berenar

DIA 3
PA, PERNIL GALL D’INDI, MANTEGA
I MELMELADA, SUCS, LLET AMB
CACAU, GALETES, CEREALS DE MEL I
XOCOLATA

20,00h

ARRÒS AMB TOMÀQUET
MANDONGUILLES AMB VERDURES
FRUITA DEL TEMPS

LLENTIES ESTOFADES
HAMBURGESA I AMANIDA
FRUITA DEL TEMPS

MACARRONS ECO A LA BOLOGNESA
LLUÇ ARREBOSSAT I AMANIDA
GELAT

630 Kcal ; HC: 63% ; Prot:12% ; Lip: 25%

650 Kcal ; HC: 57% ; Prot:20% ; Lip: 25%

600 Kcal ; HC: 53% ; Prot:17% ; Lip: 30%

ENTREPÀ DE PERNIL DE GALL D’INDI

GALETES AMB XOCOLATA

250 Kcal ; HC: 77% ; Prot:16% ; Lip: 7%

300 Kcal ; HC: 60% ; Prot:5,5% ; Lip: 34,5%

SOPA CASOLANA
TRUITA DE PATATES AMB AMANIDA
IOGURT LA FAGEDA NATURAL

PA AMB TOMÀQUET I PERNIL DOLÇ
POLLASTRE ARREBOSSAT AMB AMANIDA DE TOMÀQUET
IOGURT LA FAGEDA DE MADUIXA

500 Kcal ; HC: 50% ; Prot:15% ; Lip: 30%

500 Kcal ; HC: 52% ; Prot:18% ; Lip: 30%

Total

1.950 KCal

Notes: Aquest és un menú orientatiu per una colònia de 3 dies. Pot variar l’ordre dels dies en funció del dia de
la setmana que comença cada colònia o en cas de necessitat de variacions puntuals per temes d’aprovisionament.
En cas de colònies de més de 3 dies no es repetiran plats sinó que es realitzaran plats diferents pel 4rt i 5è dia de la
vostra estada.
En cas d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries els plats s’adaptaran intentant mantenir el mateix menú
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Esmorzar: 25%
450 - 500 KCal

500 Kcal ; HC: 52% ; Prot:15% ; Lip: 29%

17,30h

Sopar

DIA IDEAL

Dinar: 35%
630-700 KCal

Berenar: 15%
270-300 KCal

Sopar: 25%
450-500 KCal

1.800 - 2.000 KCal

aspectes claus de qualitat
Colònies d’Anglès:

Els programes d’anglès de les colònies d’estiu d’Eix Estels estan acreditats i auditats per Chaplin’s Group language consultants, centre oficial preparatori i examinador de Cambridge University i Trinity College London.

Colònies d’Aventura:

Instal·lacions per activitats fisicoesportives de risc auditades per lleure disseny empresa especialitzada en
seguretat, disseny d’activitats i formació de lleure educatiu infantil, juvenil i familiar. Seguretat conforme la
normativa/legalització vigent.

QUALITAT GLOBAL:

ALiMENTEM
HÀBITS SALUDABLES
BiO Km 0 RSC

El nostre compromís de qualitat
· Coca i pa fresc acabat de fer de la nostra fleca local
· Introduïm el pa integral !
· Els macarrons; amb pasta ecològica!
· Consumim fruites i verdures de Km 0 i de Cooperatives properes:
Cooperativa El Progrés - Garbí i Cooperativa Girona Fruits
· Reduïm sucres afegits i conservants de la nostra dieta,
substituïm el suc del berenar per una aigua embotellada!
· A Eix Estels cuinem i amanim amb oli d’oliva
· La carn de les granges de Girona!
· Gelats “Alemany” que provenen del Maresme
· Iogurts “La Fageda”, col·laborant de forma activa
amb projectes socials

Som conscients que no hem de malbaratar el menjar.
Millor servir poc i repetir, que molt i llençar.

Fem del menjador un espai d’aprenentatge i escoltem i

atenem a les necessitats de menjar que es demanen.

Vivim amb curiositat, i promovem la

as
er

varietat de l’oferta alimentària.

Convivim i respectem els companys

parlant sense cridar.

Aprenem a adquirir hàbits d’higiene

i alimentaris saludables.
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preguntes freqüents

1.
Documentació Com s’entrega la documentació de les colònies?
Un cop formalitzada la vostra reserva rebreu dos correus electrònics. Un primer amb el contracte adjunt i un segon amb l’enllaç a la documentació associada a la vostra reserva: La fitxa d’inscripció i la FITXA SANITÀRIA. Us heu de descarregar les dues fitxes, imprimir-les, omplir-les
i portar-les el dia d’entrada per entregar-les conjuntament amb una fotocòpia de la cartilla de vacunes del participant i la seva targeta sanitària
original.
Com es fan els grups d’activitats i les habitacions durant les colònies? Els grups d’activitats i de
2.
GRUPS D’ACTIVITATS
les habitacions es fan per edats. Per les activitats mai es partirà un grup d’edat. Les habitacions fins a 2n de primària són mixtes i a partir de Cicle
Mitjà hi haurà habitacions de nois i habitacions de noies.

3.
FOTOGRAFIES 5.1 Com és el seguiment del dia a dia de les colònies? A través del nou portal privat fotogràfic, durant la nit
de cada dia es pujaran fotografies i videos. Eix Estels us facilitarà la contrasenya d’accès 5.2 Poden portar càmera fotogràfica? Si
que es pot portar càmera, però recomanem una càmera d’un sol us, ja que EIX ESTELS no es fa responsable de la seva pèrdua o dany.

4.
DINERS Cal portar diners a les colònies? Les colònies d’Eix Estels és un servei amb TOT INCLÒS. No obstant existeix la possibilitat de poder deixar diners als vostres fills/es perquè puguin comprar alguna llaminadura o record de l’excursió al poble. S’estableix un sistema
de banca en que els monitors/es guardaran aquests diners fins que arribi el dia de l’excursió o de trucada als pares. S’estableix una quantitat
màxima de BANCA de 5,00 € en monedes per noi/a i setmana de colònies. Només per les cases de colònies de La Llobeta, Can Vandrell, Mas
Banyeres i Mas Gorgoll
5.
salut 7.1 Si el meu fill/a pateix alguna al·lèrgia alimentària pot participar a les colònies d’estiu? Sí, a Eix Estels donem
un tracte personalitzat a tots els nois/es. Les nostres cuines estan absolutament preparades per atendre qualsevol al·lèrgia alimentaria.
A la fitxa haureu d’anotar les al·lèrgies alimentàries dels vostres fills. 7.2 Com es gestiona l’atenció mèdica durant les colònies d’estiu?
Cada una de les nostres cases de colònies, té un concert amb el Centre d’Atenció Primària del poble més proper (màxim a 5km.) Hi ha un cotxe
disponible les 24 hores per a qualsevol desplaçament urgent al centre mèdic. En el cas, poc probable, de que es produís algun incident en tot
moment existirà una comunicació clara i ràpida amb els pares. 7.3 Què passa si el meu fill/a ha de prendre medicaments durant
les colònies d’estiu? Cada noi/a té un monitor/a de referència. Es tracta del monitor/a que menjarà amb ell/a a la mateixa taula i que dormirà
amb ell/a a la mateixa habitació. Aquest monitor/a també és el responsable d’administrar els medicaments que convingui al vostre fill/a seguint
les vostres indicacions prèvies.
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les cases de colònies
St Martí de Centelles, Osona. A 58 Km de Barcelona, a 75 Km de
Girona, a 154 Km de Tarragona i a 175 Km de Lleida.

Aiguafreda, Osona. A 45 Km de Barcelona,
a 85 Km de Girona, a 134 Km de Tarragona i a 180 Km de Lleida.

Hostalric, La Selva. A 62 Km de Barcelona, a 42 Km de Girona,
a 152 Km de Tarragona i a 198 Km de Lleida.

Centelles, Osona. A 52 Km de Barcelona, a 70 Km de Girona,
a 148 Km de Tarragona i a 169 Km de Lleida.

les cases de colònies
L’Espluga de Francolí, Conca de Barberà. A 120 Km de Barcelona,
a 200 Km de Girona, a 48 Km de Tarragona i a 59 Km de Lleida.

Palamós, Baix Empordà. A 119 Km de Barcelona, a 36 Km de Girona,
a 196 Km de Tarragona i a 169 Km de Lleida.

el
collell

L’Esquirol, Osona. A 90 Km de Barcelona, a 83 Km de Girona,
a 165 Km de Tarragona i a 178 Km de Lleida.

