
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1994-2014 

Novetats amb molta força pel proper curs 
Aquest any fem 20 anys i volem ajudar-te a començar el nou curs estalviant i amb noves propostes molt especials                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fa 20 anys que ajudem als nens, nenes i joves a créixer, unir vincles, a 
compartir, cooperar, a gaudir de la natura i adquirir coneixements pràctics 
mitjançant activitats educatives, lúdiques i d’aventura  en diferents cases de 
colònies situades en plena natura. 
 

Colònies escolars | Treballs de síntesi | Activitats d’un dia 

Serveis a l’AMPA | Sortides familiars 
 

Noves propostes: 
Colònies musicals ROCKNIA 
Tecnoraid 
Pròxima estació: la Lluna “escola d’astronautes”  
Colònies molt grans: El Gegant Ferran 
Continuen les colònies d’anglès 
 

T’ajudem a estalviar: 
Vine a la tardor i estalvia fins  a 20€ per plaça  
T’ajudem a pagar les colònies! 
 

 
Truca i reserva les teves colònies i sortides d’un dia 

No et deixaran indiferent 

 



info@lleuredosmil.com  I T. 902 13 2000 – 93 878 75 87 I www.lleuredosmil.com 
 

Lleure dos mil 

 

 

 

LLEURE, temps lliure del que disposem per fer alguna cosa no relacionada amb la feina o les 

ocupacions quotidianes. 
 

DOS MIL idees, emocions, famílies, projectes, activitats, persones, temporades, jocs, amics, 

aventures, rialles, paisatges, escoles... 
 

LLEUREDOSMIL la combinació ideal per a gaudir de moments especials amb els nostres amics, 

familiars, educadors... dins el marc incomparable de la nostra terra. 
 

 

Interactua! Fes click al menú per accedir a la informació! 
 

Això és un arxiu interactiu, on per mitjà de clicks pots anar d’una informació a l’altra. 

La taula de centres d’interès et portarà al centre que vols veure, i la taula 

d’instal·lacions on es poden realitzar les colònies, a la fitxa de cada una de les cases. 

I encara més! Per fer-ho tot més fàcil clica el logo de lleure de qualsevol pàgina per 

tornar a aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte i xarxes 

 

ESTADES ESCOLARS 
 

Cases de colònies 

Colònies escolars 

Treballs de síntesi 

           ACTIVITATS D’UN DIA 

Activitats a l’Illot Gran 

Altres activitats 
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On estem? 

Lleure dos mil treballa a diferents cases de colònies del territori català. Estem presents 

a les quatre províncies catalanes: Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona.  

 

Les nostres instal·lacions garanteixen modernitat, bon servei, cuina casolana,  confort i 

bona ubicació. 
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L’Illot Gran       Santa Fe del Penedès- Alt Penedès 

 
 
 
 
 

Núm. de registre506 
 

Habitacions de 4 a 20 places 
Banys comunitaris i privats 
Sala polivalent 
Bosc propi 
Piscina 
Zona esportiva i infantil 
Entorn natural envoltat de vinyes i bosc  
Casa adaptada per a minusvàlids 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La Devesa                    Rupit- Osona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Campus 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 
 

 
 
 
 
 
 

  

La Salle Natura         Gisclareny- Berguedà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Els Caus de Mura            Mura- Bages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. de registre 215  
 
Habitacions de 12 places 
Banys comunitaris 

Sala polivalent 
Entorn rural 
Piscina 
Saleta pels professors 

Al mig del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac 

 

 
 
 
 
 
 

  

Àster                 L’Hospitalet de l’Infant- Baix Camp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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Cal Petit                Vilanova de Meià- Noguera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. de registre 91  
 
Habitacions de 6 a 40 places 
Banys privats i comunitaris 
Sales d’activitats 
Piscina  
Carpa de 400m2  
Camp d’esports: Futbol, bàsquet i voleibol 
Rocòdrom, tirolina i pista americana 
Casa adaptada per a minusvàlids 
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Les colònies de Lleure dos mil 
 
  

LLeure Dosmil ajuda a les escoles a planificar les colònies escolars amb la màxima 

garantia de qualitat! 

 

Tenim un equip humà professional del lleure educatiu i que vetlla amb tot moment pel 

bon funcionament de les colònies. Un equip que gaudeix de la seva feina i dia a dia 

treballa per millorar els projectes educatius que realitzem a cada casa de colònies.  

 

Les convivències escolars de Lleure estan avalades per un model de Qualitat en 

conformitat a la norma UNE-EN ISO 9001 segons el procediments de l’Associació 

Catalana d’empreses de lleure, educació i cultura. 
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          Centres d’interès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Centre d’interès Ed. infantil Cicle Inicial Cicle mitjà Cicle Sup. ESO 

Les tribus indies X     

El drac Manyanet ( medievals ) X     

El gegant Ferran i els sentits X X    

La tropa del pirata Cara Pa  X    

Campament Huk-haleila 
(indis)  X    

Perot Panxampla ( Bandolers )  X X   

Pròxima estació: la Lluna  
( escola d’astronautes)  X X X  

Rocknia  ( Aventura musical )  X X X  

Colònies en anglès  X X X  

Campament Txiruca   X X  

Multi aventura   X X X 

La vida al poble X X X X X 

Paella d’aventura mar i 
muntanya 

  X X X 

Multi esportives de mar   X X X 

Tecnoraid de superació    X X 

Raid de superació    X X 

TS. Energies renovables     X 

TS. Creació d’un PR     X 

TS. La fúria de la natura     X 

Activitats d’un dia X X X X X 

 

Taula interactiva. Fes clic al centre d’interès que voleu consultar.  
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   Les tribus indies  
 
 

Amb aquest centre d’interès els nens i nenes es convertiran en veritables indis, coneixeran tots 

els dominis de les diverses tribus que conviuen a la Devesa i realitzaran les activitats pròpies 

dels aprenents per convertir-se en veritables indis. Cada prova que aconsegueixin superar els 

servirà per guanyar un bon grapat de plomes per col·locar-les a la cinta india. 

 
 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 
EXCURSIÓ (fauna i flora) 

Ó 

EXCURSIÓ AL POBLE 

(Descoberta, el territori de la tribu) 

CONSTRUCCIÓ D’UN POBLAT INDI 

(Tècniques a la natura) 

ENTREGA DE PLOMES 
11:00 

BENVINGUDA  

Presentació del centre d’interès, els 

monitors i la instal·lació. 

Jocs de presentació. 

13:00 Dinar Dinar Dinar 

14:15 Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres 

15:00 
GIMCANA DE L’APRENENT INDI 

(pista d’entrenament india) 

SARBATANES INDIES 

(Fem la nostre diana, punteria des del terra) 
COMIAT 

17:00 Berenar Berenar 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar 

l’ordre o substituir alguna activitat 

per raons externes, com per 

exemple el clima. 

 

 

17:30 

EL TÒTEM PERSONAL 

(Taller de la cinta india, escull el teu 

ésser viu) 

CONSTRUIM EL TÒTEM DE LA TRIBU 

(Gran tòtem, protector del campament) 

19:00 Temps lliure Temps lliure 

20:00 Sopar Sopar 

21:00 EL JOC DE NIT DE LES TRIBUS 
NIT DE BATEIG INDI 

FESTA INDIA 

22:30 Bona nit Bona nit 

 

 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

 X      

 
 

 

 

 

 

Clica la casa per veure la fitxa Clica la casa per veure la fitxa 
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Amb aquest centre d’interès els nens i nenes coneixeran la història el drac Manyanet que viu a 

les Terres Roges. Els nens i nenes ajudaran al noble del Castell a fer tornar els habitants de 

Rectoria a les seves terres i trobar al Drac Manyanet perdut. 

Com acaba la Història? Ho coneixeran a les colònies màgiques de l’Edat Mitjana!!!  

 

 
On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

   X X   

 
 
 
 
 
 
 
 

Hora Primer dia Segon dia 

8:00 

 

Llevar-se 

9:00 Esmorzar 

10:00 
EXCURSIÓ CIRCULAR 

A la recerca del tresor Medieval!! 

Coneixem la Fauna i flora 
11:00 

PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS, ELS MONITORS I 

LA INSTAL·LACIÓ 

Jocs de Presentació 

13:00 Dinar Dinar  

14:15 Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres 

15:30 
LES PROVES MEDIEVALS 

(Física i mentals) 

ENTREGA DE DIPLOMES! 

ELS CONQUERIDORS/ES 

Sortida cap a l’escola 

17:00 Berenar 

Els responsables de les activitats es reserven el dret de 

poder modificar l’ordre o substituir alguna activitat per 

raons externes, com per exemple el clima. 

 

17:30 
TALLER D’AMBIENTACÍO INDIVIDUAL 

Els Cavallers i les donzelles 

19:00 Temps lliure 

20:00 Sopar 

21:00 
LA RECERCA DEL DRAC  

LES DANSES TRADICIONALS I LA FESTA DE CLOENDA 

22:30 Bona nit 

   El drac Manyanet ( Medievals) 

Clica la casa per veure la fitxa 
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El Gegant Ferran és un ésser imaginari i descuidat que portarà als infants a descobrir el medi 

natural del Penedès, com és la vida al camp i els sentits, juntament amb els seus amics els 

pagesos i pageses de l’Illot (Monitors) que viuen a la casa. Uns ésser que ompliran de màgia i 

aventures l’Illot Gran durant l’estada dels infants. 

A la nit, arriba la màgia, els masovers de la casa ens prepararan moltes sorpreses, històries, 

llegendes, música, balls, jocs en agraïment a l’ajuda rebuda durant el dia! 

El nostre gegant vindrà a visitar els infants per ballar tots junts! 

 

 

 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

X   X    

 

 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se i recollida d’habitacions 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 

LA GIMCANA DE LES TEXTURES 

(Desenvolupem els 5 sentits) 

PETITA EXCURSIÓ  

Tastet de natura!!! 11:00 

BENVINGUDA  

Presentació del centre d’interès, els 

monitors i la instal·lació. Jocs de 

presentació. Esmorzar Mestres 

DESCOBRIM LA CASA 

(A la Recerca del Gegant Ferran) 

13:00 Dinar Dinar Dinar 

14:15 Temps lliure infants Dinar mestres Temps lliure infants Dinar mestres Temps lliure infants Dinar Mestres  

15:00 
ELS REFUGIS DEL GEGANT FERRAN  

(Fem cabanes al bosc) 

EXPLOSIÓ DELS SENTITS 

(Trabucs de Fruita) 
COMIAT 

17:00 Berenar Berenar 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar 

l’ordre o substituir alguna activitat 

per raons externes, com per exemple 

el clima. 

 

17:30 
EN FORMA AMB EL GEGANT! 

(Equilibri, psicomotricitat i emocions) 

L’HORT  

(Els Horts Portàtils) 

19:00 Temps lliure infants Temps lliure infants 

20:00 Sopar Sopar 

21:00 
EL JOC DE NIT 

(Cacem estrelles amb el Gegant) 

EL CONTE DEL GEGANT FERRAN  

I LA FESTA MAJOR  

(Danses i cançons tradicionals) 

22:30 Bona nit Bona nit 

   El gegant Ferran i els sentits    NOVETAT! 

Clica la casa per veure la fitxa 
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El Pirata Cara Pa, el capità de la tropa de monitors, ens donarà la benvinguda, per mitjà de 

cartes, a la casa de colònies on no estan envoltats d’aigua, però si d’un mar meravellós de 

natura amb bosc i vinyes on viure un munt d’aventures.  

Els nostres pirates, que de tan en tan troben a faltar algunes coses de la vida a alta mar, ens 

ensenyaran com viuen terra endins on no els falta de res: aigua, hortalisses, ametlles, vinyes, 

bosc, herbes remeieres… i és que a les colònies hi tenen de tot...què més podem demanar? 

Prepareu-vos per uns dies d’aventura per arribar a ser uns autèntics pirates de terra endins! 

 
Hora Primer dia Segon dia 

8:00 

 

Llevar-se 

9:00 Esmorzar 

10:00 EXCURSIÓ CIRCULAR 

(Amb el mapa) 

A la recerca del botí dels pirates!! 

ELS AMAGATALLS DELS PIRATES 

(bosc de la casa) 

11:00 

PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS, ELS MONITORS 

I LA INSTAL·LACIÓ 

Jocs de Presentació 

13:00 Dinar Dinar  

14:15 Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres 

15:30 
GIMCANA PIRATA 

(Proves físiques i mentals d’un bon pirata) 

ENTREGA DE LES BANDERES PIRATES I L’HORA DELS 

ADEUS 

Sortida cap a l’escola 

17:00 Berenar 

Els responsables de les activitats es reserven el dret de 

poder modificar l’ordre o substituir alguna activitat per 

raons externes, com per exemple el clima. 

 

17:30 

TALLER COL·LECTIUS LA CONSTRUCCIÓ DEL VAIXELL I 

FEM LES PROVISIONS PEL VAIXELL 

TALLER INDIVIDUAL 

(Banderes Pirates i/o pegat pirata)  

19:00 Temps lliure 

20:00 Sopar 

21:00 
LA RECERCA DEL MAPA PIRATA 

(Joc de nit i festa de cloenda) 

22:30 Bona nit 

 
 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

   X X   

 
 
 

 
 

   La tropa del Pirata Cara Pa 

Clica la casa per veure la fitxa 
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   Campament Huk-haleila (indis) 
 
 

 
 

Els nens i nenes es convertiran en veritables indis i indies Huk-Haleila i coneixeran tots els 

dominis de la tribu a la Devesa: Les terres altes. Per aconseguir-ho hauran de demostrar la 

seva capacitat com a indis i indies, construint un gran campament conjuntament amb els 

germans i caps indis. Es treballaran valors com el respecte envers la natura, la cooperació, el 

treball en equip, la creativitat i la imaginació, el respecte de les desigualtats entre els uns i els 

altres i a aprendre que tots som necessaris. Alhora es realitzen un conjunt d’activitats 

aventureres per viure les emocions úniques. 

 
Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 

EL TERRITORI DE LA TRIBU 

EXCURSIÓ (fauna i flora) 

APROFITEM LA MARE TERRA 

EL CAMPAMENT HUK-HALEILA 

(Construcció del campament) 
11:00 

BENVINGUDA  

Presentació del centre d’interès, els 

monitors i la instal·lació.  

Jocs de presentació. 

13:00 Dinar Dinar picnic Dinar 

14:15 Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres Temps lliure  Dinar mestres 

15:00 

GIMCANA HUK-HALEILA 

(Escalada, tir amb arc, sarbatanes i la pista 

d’entrenament india) 

DESCOBERTA  

(Joc de Pistes) 

COMIAT 

(Entrega de plomes) 

17:00 Berenar Berenar 

Els responsables de les activitats 

es reserven el dret de poder 

modificar l’ordre o substituir 

alguna activitat per raons 

externes, com per exemple el 

clima. 

 

17:30 

GIMCANA HUK-HALEILA 

TALLER: EL TÒTEM PERSONAL 

 (la cinta india, escull el teu esser viu) 

TORNADA  

A LA INSTAL·LACIÓ 

19:00 Temps lliure Temps lliure 

20:00 Sopar Sopar 

21:00 
LA TRAVESSA DE LES TERRAS ALTES 

(Joc de nit, actiu i mogut) 

LA NIT DELS RITUALS INDIS 

(Festa India) 

22:30 Bona nit Bona nit 

 
 
 

 
 
 
 
 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

 X      

Clica la casa per veure la fitxa 
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En aquestes convivències els infants aprendran, mitjançant l’educació en el lleure, com era la 

vida a l’època dels bandolers i coneixerem algunes de les tradicions catalanes que tenen el seu 

origen en els segles XVI i XVIII.  

 

Per fer-ho ens endinsarem a l’edat moderna de la mà d’una colla de bandolers, qui seran els 

encarregats d’ensenyar-nos com vivien en aquesta època. Els bandolers, dirigits per en Perot 

Panxampla, sortiran del seu amagatall aprofitant la foscor de la nit. Ells ens portaran unes 

cartes on ens demanaran la nostra ajuda per realitzar un seguit d’activitats aventureres. 

 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 

EXCURSIÓ  

Jocs col·lectius i de distensió 

La recerca del botí dels bandolers 

GIMCANA BANDOLERA 

(Jocs tradicionals Catalans i Jocs de cucanya) 11:00 

BENVINGUDA  

Presentació del centre d’interès, els monitors i 

la instal·lació. Jocs de presentació.  

13:00 
Dinar  

 

Dinar 

 

Dinar  

 

14:15 
Temps lliure 

infants 
Dinar mestres 

Temps lliure 

infants 
Dinar mestres 

Temps lliure 

infants 
Dinar mestres 

15:00 

DESCOBERTA DEL TERRITORI DELS 

BANDOLERS 

(Coneixem el nostre entorn i Puigcerdà) 

TIR AMB ARC I SARBATANA COMIAT 

17:00 Berenar Berenar 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar 

l’ordre o substituir alguna activitat 

per raons externes, com per exemple 

el clima. 

 

17:30 
TALLER D’EMBLEMES BANDOLERS I JOCS 

DE DISTENSIÓ 
TALLER DE COCA 

19:00 
Temps lliure infants 

Responsables Mestres 

Temps lliure infants 

Responsables Mestres 

20:00 Sopar Sopar 

21:00 
EL JOC DE NIT DE’N PANXAMPLA I EL 

TRACTAT DELS PIRINEUS 

DANSES I CANÇONS TRADICIONALS 

CATALANES I DELS BANDOLERS 

22:30 Bona nit Bona nit 

 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

  X X X  X 

          Perot Panxampla (Bandolers) 

Clica la casa per veure la fitxa 
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Aquest any, coincidint amb el 20è aniversari de Lleure dos mil, hem tornat a obrir les portes 

del centre de formació d’astronautes “És Massa”de l’Agencià Espaial amb les instal·lacions més 

modernes per l’entrenament i formació de nous astronautes i tècnics de cel. 

Els aprenents d’astronautes hauran de passar una sèrie de proves mentals i físiques, gaudiran 

de noves vivències i experiències, tindran jocs, dinàmiques, nits inoblidables, i..... moltes , 

moltes, sorpreses més... 

Nosaltres els instructors (monitors) tenim la difícil tasca d’ensenyar en tres dies tot el que un 

astronauta necessita per iniciar-se en aquest món! 
 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00  Llevar-se Llevar-se 

9:00  Esmorzar Esmorzar 

10:00 

ARRIBADA A L’ILLOT GRAN 

Presentació dels instructors de cel i del 

Centre d’interès 

EL SISTEMA SOLAR 

(Cursa d’Orientació) 
EXCURSIÓ 

(pels voltants del centre de formació 

d’astronautes) 

11:30 
CREACIÓ DE GRUPS DE TREBALL I 

APRENENTATGE 
JOCS DE CONEIXENÇA I INSTAL·LACIÓ 

LES PROVES GALÀCTIQUES DELS 
ASTRONAUTES 

(Equilibri, punteria, resistència, memòria, 
enginy..) 

13:00 Dinar Dinar Dinar  

14:15 Temps lliure infants Dinar mestres Temps lliure infants Dinar mestres 
Temps lliure 

infants 
Dinar mestres 

15:00 
LA RECONQUESTA DE MART 

(Gimcana per equips) 

MISSATGE A LA LLUNA 

(Dinàmica de consciència) 

COMIAT 

(entrega del carnet espaial) 

17:00 Berenar Berenar 

 

 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar 

l’ordre o substituir alguna activitat 

per raons externes, com per 

exemple el clima. 

 

 

 

17:30 
FUTBOL AERI 

(Gran partit de futbol-flag) 

TALLER GRUPAL 

(El nostre coet: Pròxima estació la lluna) 

19:00 Temps lliure infants Temps lliure infants 

20:00 Sopar Sopar de Gala 

21:00 

NIT DE CEL 
(coneixem l’espai exterior, contes i 

llegendes) 
ENTRA A UN ALTRE DIMENSIÓ 

JOC DE NIT: LA REVOLTA ESTEL·LAR 
LA FESTA DE GRADUACIÓ 

(Ballem al ritme de la lluna) 

22:30 Bona nit Bona nit 
 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

X X X X x X X 

 
 

          Pròxima estació: la Lluna    NOVETAT! 

Clica la casa per veure la fitxa 
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Gràcies a la nostra llarga experiència en el món del lleure (20 anys) i la nova experiència 

adquirida en el Camp Rock Macedònia, on passem 15 fantàstics dies immersos en unes estades 

totalment musicals, amb un equip de professionals del món del lleure i la música us proposem 

una nova forma de gaudir de les convivències: Les colònies d’aventura musical. 

Us proposem una nova manera de gaudir de la natura, passar-ho bé amb els companys, i 

aprendre els hàbits i valors, mitjançant  la música com a fil conductor i diverses experiències 

emocionals. 

En el cas del infants més grans, com a finalitat de les estades gravarem un videoclip de rock 

català, preparat prèviament amb les activitats artístiques previstes. 

Amb els més petits, que passaran 3 dies, la finalitat és la introducció a la música, de manera 

divertida, emocional, expressiva i dinàmica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

X X X X X X X 

          Rocknia (aventura musical)    NOVETAT! 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 - 9:00 
 

Llevar-se 

Esmorzar 

10:00 

La Gimcana del fa# 
(competició per equips Juguem cantant) 

 
Excursió de matí  

 
 

11:00 

BENVINGUDA  
Presentació del centre d’interès, els 

monitors i la instal·lació. Jocs de 
presentació. 

13:00 Temps lliure 

13:30 Dinar  

14:30 Temps lliure Dinar mestres 

15:30 
Emocions musicals 

(Tastets d’expressions) 
Màster-class de Dansa 

(disciplina, coordinació, sensibilitat..) 
COMIAT 

17:00 Berenar 

Els responsables de les activitats 
es reserven el dret de poder 
modificar l’ordre o substituir 

alguna activitat per raons 
externes, com per exemple el 

clima. 
 

17:30 

Taller d’elaboració: Sona la imaginació 
(fem el nostre instrument) 

Jocs musicals 
(Saltar a la corda, la goma, pica de 

mans....) 

Màster-class Interpretació 
(la vergonya, la por escènica, la confiança..) 

19:00 Temps lliure 

20:30 Sopar 

21:30 

Nit de camp 
(foguera i guitarres) 

Activitat estrella 
(aparició sorpresa) 

La Festa Major  
(Danses, cançons tradicionals, el ball del 

piu-piu i els èxits del moment) 

23:00 Bona nit Bona nit 

 

 

Clica la casa per veure la fitxa 
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Colònies Mus 
 

Lleure dos mil offers a new way to help our students to get in touch with English language, 

which is an important language in their future development. 

Our goal is to provide educational and recreational activities for children, like dances, 

gimkhanas, adventure sports, crafts while practising the English language in a natural 

environment.  To accomplish this, we have a qualified team that ensures the best training. 

Lleure dos mil ofereix un nou camí per ajudar als nostres infants a aprendre anglès, una 

llengua molt important pel  seu futur.  

L'objectiu de les COLÒNIES ESCOLARS 100% ANGLÈS és proporcionar activitats de Lleure 

educatiu practicant la llengua anglesa, on els infants es  familiaritzin  i perdin la vergonya  tot 

jugant, fent excursions, tallers, aventura, gimcanes, danses ... en un entorn natural i distès. 

Per tal d’acomplir aquest objectiu tenim al nostre servei un equip qualificat que assegura la 

millor pràctica.  

 
In all our accommodation we follow the same methodological pattern and with the same 

programme which is changed each year. 

En totes les nostres instal·lacions es segueix la mateixa metodologia i es treballa amb el mateix 

programa educatiu que canvia cada curs escolar. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

X X X X X X X 

         Colònies en anglès 

Clica la casa per veure la fitxa 
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El Campament Txiruca és un centre d’interès on els nens i nenes viuran la gran aventura de 

convertir-se en veritables exploradors i exploradores txirucaires. Es treballaran valors com el 

companyerisme, la cooperació, la curiositat, la superació personal i intergrupal i el contacte 

amb la natura, tot amb grans dosis de component lúdic i aventurer.  Els ensenyarem a 

sobreviure i a valdre’ns de la natura, sense malmetre-la, per trobar allò que ens manca. També 

gaudirem de la cartografia i l’orientació mitjançant les descobertes i les expedicions, a 

moure’ns durant la nit, a fer-nos el nostre propi menjar, a passar bones vetllades amb els 

companys...i sobretot, a viure gran emocions amb les activitats més aventureres que ens tenen 

preparades en el Campament Txiruca!! 

 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 

SORTIM D’EXPEDICIÓ A LA MUNTANYA!!! 

TREKKING  O EXCURSIÓ  

 

GIMCANA DE LA TXIRUCA 
11:00 

BENVINGUDA  

Presentació del centre d’interès, els 

monitors i la instal·lació. Jocs de 

presentació. 

EL REPTE PIU-PIU 

13:00 Dinar  Dinar picnic Dinar  

14:15 Temps lliure infants Dinar mestres Temps lliure infants Dinar mestres Temps lliure infants Dinar mestres 

15:00 
CURSA D’ORIENTACIÓ 

(Coneixem el nostre entorn) 
TORNADA A LA INSTAL·LACIÓ COMIAT 

17:00 Berenar Berenar 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar 

l’ordre o substituir alguna activitat 

per raons externes, com per 

exemple el clima. 

 

 

17:30 

CAMPAMENT TXIRUCA 

(Tècniques d’instal·lació a la Natura) 

SLACK-LINE 

TALLER DE COCA 

(Ens fem el ressopó per la nit) 

TIR AMB ARC I SARBATANA 

19:00 Temps lliure infants Temps lliure infants 

20:00 Sopar Sopar 

21:00 
EL JOC DE NIT DE LES PATRULLES 

(Treball en equip i l’estratègia) 

NIT DE VETLLADA  

(Danses i cançons txiruqueres) 

22:30 Bona nit Bona nit 

 
 

 

 

 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

   X X   

          Campament Txiruca 

Clica la casa per veure la fitxa 
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Durant l’estada a la casa de colònies, els infants faran un conjunt d’activitats aventureres i 

divertides, aprofitant les possibilitats i recursos que ofereix la casa de colònies i l’entorn 

natural.  

En contacte amb la natura i incidint amb l’esperit de superació personal, el respecte i 

l’autonomia individual i grupal faran activitats com la gimcana de la superació, slack-line, el joc 

de nit, l’orientació, la supervivència o les activitats d’aventura com el tir amb arc, sarbatanes, 

rocòdrom, pista americana.. tot un circuit d’aventura. Amb les excursions coneixerem el relleu 

del territori, masies centenàries, la seva fauna i flora i els seus racons secrets.   

 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 

EXCURSIÓ  

(Coneixem la flora i fauna de l’entorn) 

TÈCNIQUES DE SEGURETAT, 

SUPERVIVÈNCIA I CONSTRUCCIÓ DE 

REFUGUIS A LA NATURA 
11:00 

BENVINGUDA  

Presentació del centre d’interès, els 

monitors i la instal·lació. Jocs de 

presentació. 

13:00 Dinar Dinar picnic Dinar 

14:15 Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres 

15:00 ACTIVITATS D’AVENTURA* SEGUIM LA PISTA  COMIAT 

17:00 Berenar Berenar  

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder 

modificar l’ordre o substituir 

alguna activitat per raons 

externes, com per exemple el 

clima. 

 

17:30 TIR AMB ARC I SLACK-LINE TORNADA A LA INSTAL·LACIÓ 

19:00 Temps lliure Temps lliure 

20:00 Sopar Sopar 

21:00 CURSA D’ORIENTACIÓ NOCTURNA PARTY! 

22:30 Bona nit Bona nit 

*A la Devesa es pot fer: Rocòdrom i pista americana  
*A Cal Petit es pot fer: Rocòdrom i circuit d’aventura.  

 

 

 

 

 

 

 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

 X  X   X 

          Multi aventura 

Clica la casa per veure la fitxa 
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Viurem un conjunts d’activitats d’aventura lúdiques i multi esportives a l’entorn d’un fil 

conductor que servirà tan per grans com per petits, la vida al poble on no hi faltaran algunes 

de les activitats més tradicionals com el vermut, la festa major o els jocs de cucanya! 

 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 

SORTIM D’EXPEDICIÓ A LA MUNTANYA!!! 

Coneixem el nostre entorn!!! 

Excursió curta 

 

CABANES ALS BOSC I EL 

VERMUT DE MURA 

(Patates, Olives, Aigua...) 

(Passejada pel poble) 

11:00 

BENVINGUDA  
Presentació del centre d’interès, els 

monitors i la instal·lació. Jocs de 

presentació. 

13:00 Dinar Dinar Dinar 

14:15 
Temps lliure 

infants 
Dinar mestres Temps lliure infants Dinar mestres 

Temps lliure 

infants 
Dinar mestres 

15:00 
DESCOBERTA DELS CAUS 

(Joc de pistes a l’entorn de la casa) 

S’OBRE EL TELÓ: TALLER D’EMOCIONS 

ESCENIQUES I MUSICALS 
COMIAT 

17:00 Berenar Berenar 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar 

l’ordre o substituir alguna activitat per 

raons externes, com per exemple el 

clima. 

 

17:30 JOCS COOPERATIUS D’EQUIP 

TALLER RECORD: Taller de Samarretes 

(Pintura amb plantilles) 

ENS PREPAREM PER LA FESTA: Decorem la 

Sala! 

19:00 Temps lliure infants Temps lliure infants 

20:00 Sopar Sopar 

21:00 
JOC DE NIT: A LA RECERCA DEL MISSATGE 

PERDUT 
LA NOSTRA FESTA MAJOR DE MURA 

22:30 Bona nit Bona nit 

 

 

 
 
 
 
 
 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

    X   

          La vida al poble    NOVETAT! 

Clica la casa per veure la fitxa 
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Els nens i nenes faran un conjunt d’activitats aventureres i divertides aprofitant les possibilitats 

i recursos que ofereix la casa de colònies i l’entorn natural.  

Podran viure les emocions que suposa viure a pagès i treballar alhora la seva autonomia 

personal i grupal. Amb les excursions coneixerem el relleu del territori, els arbres que neixen 

als marges i voreres dels camps, les vinyes, masies centenàries. Amb el joc de la verema també 

coneixerem de forma divertida i lúdica totes les característiques del cultiu de la vinya i 

l’elaboració del vi o el cava...  

 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se 

9:00 Esmorzar 
Esmorzar i Recollida 

d’Habitacions 

10:00 
ARRIBADA A VILANOVA 

(Parc Ribes Roges i Passeig Marítim) 

TEAM BULDING MUNTANYA 

(Sacs i Esquís gegants, Pont Mòbil, Slack-

line...) 

TEAM BULDING H20 

(Proves aquàtiques) 

EXCURSIÓ PEL PENEDÈS 

VISITA A LES CAVES BALDÚS 

11:00 GIMCAMA MARRANA DE PLATJA 

13:00 Temps lliure Temps lliure Temps lliure 

13:30 Dinar picnic Dinar Dinar 

14:15 Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres 

15:00 FUTBOL FLAG A LA PLATJA 
EXCURSIÓ AMB BTT PEL PENEDÈS COMIAT 

16:00 TRASLLAT I ARRIBADA A L’ILLOT 

17:00 Berenar Berenar 

Els responsables de les activitats 

es reserven el dret de poder 

modificar l’ordre o substituir 

alguna activitat per raons 

externes, com per exemple el 

clima. 

 

 

17:30 
INSTAL·LACIÓ A LA CASA DE COLÒNIES 

DINÀMIQUES DE GRUP 
TIR AMB ARC & SARBATANA 

19:00 Temps lliure Temps lliure 

20:30 Sopar Sopar 

21:30 

ASTRONOMIA & CURSA D’ORIENTACIÓ 

NOCTURNA 

(Tècniques d’orientació i navegació) 

PARTY DE L’ILLOT GRAN 

AMB DJ. PIU-PIU 

23:00 Bona nit Bona nit 

Activitats Opcionals 

Bateig de Vela (Suplement) // Visita al port i la llotja de Vilanova (Inclosa en el Preu) // Activitats a Sitges // Lloguer Planetari 360 º 

(Suplement) // Excursió i descoberta de Vilafranca (Dinar Picnic) 

 
 

 
 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

X       

        Paella d’aventura mar i muntanya    NOVETAT! 

Clica la casa per veure la fitxa 
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Com a novetat d’aquest any oferim activitats de mar multi esportives com també 
conèixer la flora i la fauna típica de la costa alhora que podrem gaudir de la 
tranquil·litat d’una vila costanera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

     X  

           Multi esportives de mar    NOVETAT! 

 
Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 

EXCURSIÓ AL FAR 

(coneixem la vida de l’entorn, missatge de 

consciència, el nostre futur ) 

platja 

PIRAIGUES I ESPORTS GALÀCTICS 

(futbol flag, voley, Bossaball) 
11:00 

BENVINGUDA  

Presentació del centre d’interès, els 

monitors i la instal·lació. Jocs de 

presentació. 

13:00 Dinar Dinar picnic Dinar 

14:15 Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres 

15:00 

platja 

TEAM BULDING,! 

(La motivació i el sentiment de grup) 

platja 

1+1=3 

(Tots junts sumem, remullada en equip) 

COMIAT 

17:00 Berenar Berenar 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar 

l’ordre o substituir alguna activitat 

per raons externes, com per 

exemple el clima. 

 

 

17:30 
Aventura’t 

(circuit BTT i rocòdrom) 

TORNADA A LA CASA 

(ens preparem per la festa de cloenda) 

19:00 Temps lliure Temps lliure 

20:00 Sopar Sopar 

21:30 
DESCOBERTA NOCTURNA 

(orientació al poble, l’hospitalet de l’Infant) 

HAPPY PARTY 

(Danses, cançons tradicionals, i els èxits del 

moment) 

23:00 Bona nit Bona nit 

 

 

Clica la casa per veure la fitxa 
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Un tàndem perfecte d’ esports a la natura, activitats de superació i tecnologia, on treballarem 

l’autonomia individual i grupal i el respecte envers la natura i la població, farem activitats 

relacionades amb la natura i els esports d’aventura on s’incideix en l’esperit de superació 

personal, com ara l’orientació, la supervivència, el trekking, esports de superació, entre 

d’altres... 

I tastarem activitats tecnològiques, aprenent el funcionament dels engranatges i politges 

construint un gos-robot motoritzat amb el que podrem interactuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

  X     

          Tecnoraid de superació 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 

TREKKING FINS A LLIVIA 

DESCOBERTA FOTOGRÀFICA DE 

PUIGCERDA* 

Descobreix els punts d’interès més 

emblemàtics de Puigcerdà mitjançant 

una cursa d’orientació 

11:00 
BENVINGUDA  

Presentació del centre d’interès i la 

instal·lació 

13:00 Dinar (picnic a càrrec de l’escola) Dinar picnic Dinar 

14:15 Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres 

15:00 
TASTET TECNOLÓGIC 

(Construeix el teu gos robot motoritzat i 

fes-ho interactuar amb tu) 

ORIENTACIÓ A LLIVIA COMIAT 

17:00 Berenar Berenar 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar 

l’ordre o substituir alguna activitat 

per raons externes, com per 

exemple el clima. 

 

 

17:30 
ESPORTS DE SUPERACIÓ 

(esquí gegants, curs de sacs, slack-line i i 

voley) 

TORNADA A LA CASA 

 

19:00 Temps lliure Temps lliure 

20:00 Sopar Sopar 

21:30 EL JOC DE NIT  

“El tractat dels Pirineus 

FESTA MAJOR DE CAMPUS CERDANYA 
 

23:00 Bona nit Bona nit 

Aquesta activitat es pot combinar amb les següents amb suplement: 
 
Tir amb arc i hípica (necessari autocar escola): 8 €    |    Patinatge sobre gel (fins segona quinzena maig): 7 €    |    BTT / Vòlei Platja:  7 € 
Piragües: 9€   |   Tirolines circuit blau:  10 € 

 

 

   NOVETAT! 

Clica la casa per veure la fitxa 



info@lleuredosmil.com  I T. 902 13 2000 – 93 878 75 87 I www.lleuredosmil.com 
 

 
 
 
 
En aquestes estades es treballaran bàsicament tres tipologies d’activitats aprofitant les 

possibilitats i recursos que ofereix una instal·lació única com Campus Cerdanya, per una 

banda, i l’entorn natural privilegiat de la Cerdanya i Puigcerdà, per l’altra: Activitats i esports 

amb handicap (senderisme guiat, esquis gegants, dinàmiques d’equip, gol a cegues) , activitats 

relacionades amb la natura i els esports d’aventura com ara l’orientació, la supervivència, el 

trekking, les piragües, entre d’altres, on s’incideix en l’esperit de superació personal, activitats 

de descoberta de entorns urbans (Puigcerdà, Llívia) i naturals (Cursa d’Orientació, trekkings 

amb RoadBook) on treballarem l’autonomia individual i grupal i el respecte envers la natura i 

la població. 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Llevar-se Llevar-se 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 

TREKKING FINS A LLIVIA 

(Cartografia, Flora i Fauna) 

ACTIVITAT PREMIUM! 

(A escollir una opció) 

PATINATGE SOBRE GEL 

BTT I ESPORTS AMB HANDICAP 

HIPICA I TIR AMB ARC 

PIRAGÜES 

11:00 

BENVINGUDA  

Presentació del centre d’interès, els monitors i la 

instal·lació. Jocs de presentació. 

13:00 Temps lliure Temps lliure Temps lliure 

13:30 Dinar picnic d’Escola Dinar picnic de forquilla Dinar 

14:30 Temps lliure Dinar mestres Temps lliure Dinar mestres Temps lliure  Dinar mestres 

15:30 

GIMCANA D’ESPORTS DE SUPERACIÓ 

(Esquis gegants, cursa de sacs, slack-line al Llac 

de Puigcerdà) 

TORNADA A CAMPUS CERDANYA COMIAT 

17:00 Berenar Berenar 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar l’ordre 

o substituir alguna activitat per raons 

externes, com per exemple el clima. 

 

 

17:30 DESCOBERTA HISTÒRICA DE PUIGCERDÀ 

ESPORTS AMB HANDICAP 

(Gol a Cegues i Senderisme Guiat) 

En cas de triar l’opció de BTT com a Premium 

es faria una activitat alternativa 

19:00 Temps lliure Temps lliure 

20:30 Sopar Sopar 

21:30 
EL JOC DE NIT 

(El tractat dels Pirineus) 

PARTY CAMPUS CERDANYA 

(Danses, cançons tradicionals, el ball del piu-

piu i els èxits del moment) 

23:00 Bona nit Bona nit 

 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

  X     

           Raid de superació 

Clica la casa per veure la fitxa 
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El treball de síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, 

per desenvolupar competències complexes. Al llarg del treball de síntesi l’alumnat ha de ser 

capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la 

resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. S’integren continguts de 

diverses matèries i admeten diferents concrecions temporals.  

 

Lleure dos mil disposa de diferents treballs de síntesi per realitzar en cases de colònies i 

albergs. Aquests programes estan pensat per a alumnes de 1r. 2n i 3r d’ESO en una estada 

mínima de 3 dies. En els treballs de síntesi s’agrupa el treball, la natura, la diversió i la 

convivència. 

 
Cadascun dels programes consta d’un treball previ a l’institut i un treball a la pròpia 
casa de colònies amb tècnics especialitzats. Tots ells culminen amb una activitat 
d’aplicació dels continguts i les competències adquirides al llarg del treball.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

               Treballs de síntesi 
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El Treball de Síntesi “les energies renovables” és un treball 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 (l’energia 

solar, l’eòlica, la hidràulica, la geotèrmica, la biomassa...) 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. 

 

 
 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 
 

Bon dia! Bon dia! 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 
BENVINGUDA I ALLOTJAMENT // 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

EXCURSIÓ PER GRUPS – TREBALLEM LES 

ENERGIES RENOVABLES 

(biomassa, eòlica, hidràulica, solar) 

LA CASA SOSTENIBLE VALORACIÓ 

FINAL 

13:00 Temps lliure a càrrec dels mestres Temps lliure a càrrec dels mestres Temps lliure a càrrec dels mestres 

13:30 Dinar picnic Escola Dinar monitors Dinar picnic forquilla Dinar Dinar Monitors 

14:30 
Temps lliure a càrrec 

dels monitors 
Dinar mestres 

Temps lliure a 

càrrec dels 

monitors 

Dinar mestres 

Temps lliure a 

càrrec dels 

Monitors 

Dinar Mestres 

15:00 
TALLER SOBRE L’ENERGIA SOLAR 

TÈRMICA I FOTOVOLTAICA 
TORNADA A LA INSTAL·LACIÓ COMIAT 

17:00 Berenar amb Cuina o Forn Solar Berenar 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar 

l’ordre o substituir alguna activitat 

per raons externes, com per exemple 

el clima. 

17:30 
TALLERS SOBRE LA BIOMASSA I LES 

ENERGIES EOLIQUES I HIDRAULIQUES 

AUDITORIA ENERGÈTICA DE LA CASA DE 

COLÒNIES 

19:00 Temps lliure a càrrec dels mestres Temps lliure a càrrec dels mestres 

20:30 Sopar Sopar 

21:30 
DESCOBERTA NOCTURNA 

DE PUIGCERDÀ 

Sopar 

mestres 
FESTA COMIAT  Sopar mestres 

23:00 Fi de les activitats Fi de les activitats 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

X X X X X X X 

         Treball de síntesi: Energies renovables 

Clica la casa per veure la fitxa 
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El Treball de síntesi creació d’un PR, recull un conjunt d’activitats relacionades amb la 

cartografia, orientació, naturalesa entre altres. Per una banda estudiarem que és un mapa 

topogràfic i la seva interpretació en relació la realitat, per fer-ho farem una maqueta a 3D d’un 

mapa, per tal de poder 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? L’últim dia posarem els coneixement en pràctica 

fent una cursa d’orientació, les activitats són dirigides per tècnics. 

Per últim l’objectiu del alumnes és crear un itinerari, elaborant el seu propi road book (llibre 

de ruta), fent ús de tots els coneixements adquirits. 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! 
 

Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 

 

Bon dia! Bon dia! 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 
BENVINGUDA I ALLOTJAMENT  

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

CREACIÓ DEL PR 

EXCURSIÓ PER GRUPS 

(Road Book / Treball de Flora i Fauna) 

CURSA D’ORIENTACIÓ VALORACIÓ 

FINAL 

13:00 Temps lliure a càrrec dels mestres Temps lliure a càrrec dels mestres Temps lliure a càrrec dels mestres 

13:30 Dinar picnic d’Escola Dinar monitors Dinar picnic forquilla Dinar monitors Dinar Dinar monitors 

14:30 
Temps lliure a càrrec 

dels monitors 
Dinar Mestres 

Temps lliure a càrrec 

dels monitors 
Dinar Mestres 

Temps lliure a 

càrrec dels 

monitors 

Dinar Mestres 

15:00 

CARTOGRAFIA 

ELABORACIÓ DE L’ITINERARI 

 TALLER DE MAQUETES  

EXCURSIÓ PER GRUPS 

(Road Book / Treball de Flora i Fauna) 
COMIAT 

17:00 Berenar Berenar 

 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar 

l’ordre o substituir alguna activitat per 

raons externes, com per exemple el clima. 

17:30 

ORIENTACIÓ I ROAD BOOK 

(part teòrica) 

JOCS D’ORIENTACIÓ 

TORNADA A LA INSTAL·LACIÓ 

19:00 Temps lliure a càrrec dels mestres Temps lliure a càrrec dels mestres 

20:30 Sopar Sopar 

21:30 ASTRONOMIA Sopar mestres FESTA COMIAT  Sopar mestres 

23:00 Fi de les activitats Fi de les activitats ?? 

 

 

 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

 X X X X X X 

           Treball de síntesi: Creació d’un PR 

Clica la casa per veure la fitxa 
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Terratrèmols, allaus, tsunamis, ciclogènesis explosiva, inundacions, huracans, incendis... 

Coneixem les causes i factors que els provoquen? els sistemes de prevenció que existeixen? els 

recursos que s’hi destinen per minimitzar els danys? el seu grau d’energia?  les diverses escales 

de mesura? En aquest treball de síntesi respondrem totes aquestes preguntes de forma 

pràctica i lúdica.  

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. 

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 on els alumnes hauran d’elaborar un pla 

d’emergències per actuar davant d’una catàstrofe natural a la seva població o a la zona on han 

realitzat el treball de síntesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

On podeu fer aquest centre d’interès? 

L’Illot Gran La Devesa Campus Cerdanya La Salle Natura Els caus de Mura Àster Cal Petit 

  X   X  

         Treball de síntesi: La fúria de la natura    NOVETAT! 

 
Hora Primer dia Segon dia Tercer dia 

8:00 
 

Bon dia! Bon dia! 

9:00 Esmorzar Esmorzar 

10:00 
BENVINGUDA I ALLOTJAMENT // 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

EXCURSIÓ PER GRUPS – LES CATASTROFES 

NATURALS A LA NATURA 
ACTIVITAT LÚDICA 

13:00 Temps lliure a càrrec dels mestres Temps lliure a càrrec dels mestres VALORACIÓ FINAL 

13:30 Dinar Dinar monitors Dinar picnic  Dinar monitors Dinar Dinar monitors 

14:30 

Temps lliure a 

càrrec dels 

monitors 

Dinar mestres Temps lliure a càrrec dels monitors Temps lliure a càrrec dels mestres 

15:00 LES CATASTROFES NATURALS 
EXCURSIÓ PER GRUPS – LES CATASTROFES 

NATURALS A LA NATURA 
COMIAT 

17:00 Berenar de supervivència Berenar de supervivència 

Els responsables de les activitats es 

reserven el dret de poder modificar l’ordre 

o substituir alguna activitat per raons 

externes, com per exemple el clima. 

17:30 LES CATASTROFES NATURALS 
ENS ENFRONTEM A LA CATÀSTROFE!  

PLA D’EMERGÈNCIA 

19:00 Temps lliure a càrrec dels mestres Temps lliure a càrrec dels mestres 

20:30 Sopar Sopar 

21:30 
ACTIVITAT LÚDICA 

NOCTURNA 

Sopar 

mestres 
FESTA COMIAT  

Sopar 

mestres 

23:00 Fi de les activitats Fi de les activitats 

 

Clica la casa per veure la fitxa 
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Les sortides d’un dia són moments per trancar la rutina del dia a dia de l’escola i realitzar un 

treball temàtic. Els nens i nenes aprenen d’una manera lúdica i divertida. Es pot aprofundir 

amb diferents temes treballats durant el curs o ve simplement trancar amb el dia a dia i jugar 

en plena natura.  

S’ofereix un gran ventall d’activitats d’un dia per escollir la que més s’adapta a les vostres 

necessitats: des de veremes, castanyades o festes de final de curs, fins a tallers de pa, esports 

en plena natura...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Activitats d’un dia  
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L’illot gran 
 

 

Tastet de Natura: ( Tots els cicles ) 

A la primavera: coneixerem les hortalisses i verdures de l'hort veurem com es treballa, d'on surten els 

aliments, quines són les millors èpoques per plantar i recollir, coneixerem els arbres fruiters, les plantes 

aromàtiques, la vinya, el bosc. Ametllers, oliveres, pi pinyer, pi negre, avellaners, figueres,... 

 

A la tardor:  activitat d'octubre i novembre. Coneixerem les oliveres i ens explicaran quin és el procés 

per fer conserva d'olives. Picarem les oliveres, collirem les olives, les classificarem segons el tipus i la 

maduresa de l'oliva i en farem la conserva. També coneixerem el bosc a la tardor i els fruits de l'hort,... 

Cicle mitjà i superior faran un herbari per la classe.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fem pa o coca: ( Tots els cicles ) 
Del camp a la taula. Començant per conèixer l’espiga, explicarem l’obtenció de la farina. El taller 

comença per barrejar els ingredients, fent la massa, donant-l’hi forma, per acabar posant els nostres 

panets o la coca  a coure al forn. 

 

Cursa d’orientació: (Cicles: Mitjà i superior) 

A l’Illot són molt aventurers i fan expedicions, per això ens volen explicar la importància de saber les 

tècniques d’orientació, el funcionament de la brúixola i les pautes necessàries que hem de saber per 

poder orientar-nos.  Farem un joc de pistes on, mitjançant una brúixola i unes coordenades, haurem de 

trobar les diferents valises que els monitors  ens han amagat.   

 

Festa de fi de curs: ( Tots els cicles ) 

Jocs, gimcanes, aigua i rialles us esperen a l’Illot per celebrar el final de curs! Una diada a mida plena 

d’activitats per acabar el curs amb bon peu. 

Adaptarem l’activitat al que vulgueu fer: gimcana, jocs d’aigua, tallers, proves, danses, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa nadalenca: (Cicles: infantil i inicial) 
Els follets de l’illot tenen la casa guarnida de Nadal! Farem una passejada pels voltants de la casa per 
aconseguir trobar el tió, que per aquestes dates apareix perquè els nens i les nenes li puguin cantar la 
cançó i el tornin a fer màgic un any més. Cantarem la cançó del tió mentre li donarem menjar per fer-lo 
cagar. Farem un tionet per poder penjar a l’arbre de casa o una postal.  
 
 
 
 

            Activitats a l’Illot Gran 

per:  10,90€ + 10% d’IVA 
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La castanyada:  ( ed. Infantil i cicle inicial i mitjà )                        

10,90€ +10% d’IVA 
La castanyera ens donarà les pistes adequades per trobar les castanyes i la llenya que necessitarem per 
torrar-les i celebrar la castanyada. La castanyera, mentre torrem les castanyes, ens explicarà contes de 
la tradició d’aquesta festa i ens ensenyarà la seva cançó. 

 

La castanyada amb panellets: (ed. Infantil i cicle inicial i mitjà)   
11,36€ +10% d’IVA 
Farem la castanyada i també aprendrem a fer panellets  
 

La Verema: ( tots els cicles )                                                              

11,82€ +10% d’IVA 
Començarem la diada amb la visita a les caves Baldus i l’explicació del procés del cep a l’ampolla i farem 
una passejada entre vinyes fins arribar a l’Illot Gran. Després de dinar farem verema aixafant el raïm per 
poder-nos endur una mica de most cap a l’escola.  
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L’Illot Gran       Santa Fe del Penedès- Alt Penedès 

 
 
 
 
 

Núm. de registre506 
 

Habitacions de 4 a 20 places 
Banys comunitaris i privats 
Sala polivalent 

Bosc propi 
Piscina 
Zona esportiva i infantil 
Entorn natural envoltat de vinyes i bosc  
Casa adaptada per a minusvàlids 
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Les activitats de sempre: 

La granja, la castanyada, el bosc a la tardor, carnestoltes, St Jordi, tallers de cuina a : 

L’Illot gran ( Santa fe del Penedès ) 

Can Pou ( St. Antoni de Vilamajor) 

El Canadell ( Calders ) 

Can Montcau ( la Roca del Vallès) 

El Xaragall (Llinars del Vallès) 

Ca Puxi ( St Pere de Vilamajor) 

Altres propostes d’activitats: 

Can Pou ( St. Antoni de Vilamajor)  

El circ, taller de cuina, passatge del terror, la Mona de Pasqua, els bolets, els indis, el Follet i les 

plàntes aromàtiques i les activitats de sempre: la granja, la castanyada, el bosc a la tardor amb 

o sense panellets, carnestoltes, St Jordi, tallers de cuina. 

 

El Canadell ( Calders ) 

Pessebre vivent, Mató, Meremelada, Prehistòria i les activitats de sempre: la granja, la 

castanyada amb o sense panellets, el bosc a la tardor, carnestoltes, St Jordi, tallers de cuina. 

 

 

 

          Altres activitats d’un dia 
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Can Montcau ( la Roca del Vallès) 

Recorregut de natura, Pessebre vivent, Bosses d’olor, i les activitats de sempre: la granja, la 

castanyada amb o sense panellets, el bosc a la tardor, carnestoltes, St Jordi, tallers de cuina. 

 

 

 

 

 

El Xaragall (Llinars del Vallès) 

Els patges del bosc encantat, llibres gegants, cientifics per un dia, jocs tradicionals i les 

activitats de sempre: la granja, la castanyada amb o sense panellets, el bosc a la tardor, 

carnestoltes, St Jordi, tallers de cuina. 

 

 

 

 

 

 

Can Puxi ( St. Pere de Vilamajor) 

Treballen valors com l’ecologia, la sostenibilitat , la vida rural i el respecte als animals, entre 

altres. 

Confecció de colònia i farcells d’herbes aromàtiques, construcció d’un forn solar, creació d’un 

herbari mediterrani, descoberta guiada amb Bus4x4, elaboració de paper reciclat, visita a les 

instal·lacions sostenibles, visita a l’hort ecològic, visita explotació bovina, la granja, festes 

tradicionals, taller de mona, activitats esportives,... 
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Granja Aventura Park (Viladecavalls) 

Un parc d'oci educatiu on  aprendre, experimentar i divertir-se vivint un dia diferent i 

inoblidable en plena natura. Podreu convertir-vos en grangers per un dia a: “La Granja de les 

Experiències”. Potenciar aptituds i divertir-vos a: “Les  Tirolines als arbres”. 

Aprendre els secrets del pagès a: “El Món de l’hort”. 

També podreu fer tallers de reciclatge i orientació al bosc. 

 

 

 

 

 

 

 

Camadoca activitat mediambiental ( Santa Maria de Merlès ) 

Podreu escollir entre aquestes activitats: 

1. Els tresors del riu. Els peixos, crancs i  nàiades. 

2. Els tresors del bosc: els ocells i altres animals.  

3. Captura de crancs invasors que mengen els peixos. 

4. Alliberament d’animals recuperats, els jocs del riu, la capsa de Camadoca i visualització d’un 

DVD sobre els temes tractats. 
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Aventuina activitats amb vidre ( Ametlla del Vallès) 

Aquesta proposta pretén donar a conèixer el món del vidre a partir d'una 

experiència lúdica i creativa. 

Activitats creatives : 

● Tallers de vitrofusió 

● Taller de vidre glaçat 

Activitats lúdiques: 

● Jocs de taula 

● Jocs en grup a l’aire lliure 

● Activitats d’experimentació. 

● Fitxes de la cadena de reciclatge  

del vidre. 

 

 

 

 

 

 

Circ a les Freixes activitat de circ + espectacle (  Copons ) 

És un taller on proposen un espectacle de participació, en que els nens/es, el color i el 

moviment en són els protagonistes. 

Es tracta del muntatge d’un trapezi i d’una maroma, i la col·locació en diferents llocs de la 

carpa del material de circ, perquè els nens/nois en puguin fer ús a les seves conveniències; per 

ensenyar i ajudar en els casos que faci falta es disposa de monitors.  

Trapezi, maroma, xanques de mà, de peu, hola-hops gegants, rodets d'equilibris, monocicles i 

rodetes, malabars de tot tipus (diàbolos, bitlles, plats xinesos, pals de l'infern, catifes 

voladores...), salta-brinques, mini-tramps... 

Després de dinar els nen/es tornen a entrar a la carpa, aquesta vegada a fer d'espectadors. 

Tastacirc el pallasso, malabarista, equilibrista, rei de la pista... combinarà diferents tècniques 

cirquenses amb l'humor característic d'una tarda de circ i la participació directe d'alguns 

voluntaris del públic.  

Activitats teòrico-practiques : 

● Història del vidre. 

● Aprenem a identificar i seleccionar. 

● Revaloritzem les matèries primeres. 

● L’escalfament global. 
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La casa dels entremesos ( Barcelona ) 

A través d’una dinàmica teatralitzada fareu una visita guiada, on podreu conèixer els Gegants 

del Pi, el Bou, la Mulassa, el Nan Cucut, la Carassa, i molts altres elements festius que formen 

part de la nostra cultura popular i tradicional. També aprendreu què són els falcons, us podreu 

provar un cap gros i farem un taller sobre el vestuari que envolta els balls de festa. 

Durant tot el dia coneixereu, experimentareu i aprendreu elements festius de la nostra cultura 

popular i tradicional. 

 

Les mil formes del parc Güell ( Barcelona ) 

Descoberta de la geometria i la plàstica al parc Güell.  
El parc Güell és un espai singular que combina natura i art. Va ser ideat per Gaudí com una 

ciutat - jardí, però el seu projecte va restar inacabat. Ara és un parc urbà amb obres d'art de 

gran bellesa i originalitat. Es visita per grups, realitzant un recorregut pels seus carrers i 

descobrint les formes i els colors del parc. Com també coneixerem qui era Gaudí, la seva vida i 

la seva arquitectura. 

 

El Poble espanyol ( Barcelona) 

El paisatge agrícola del Mediterrani (taller de compostatge, fem de pagesos), taller de pa, la 

ceràmica de Picasso, l’art del vidre, treballem com artesans (bijuteria, cuir, esmalt al foc, vidre 

pintat, cistelleria), l’aventura del paper, dibuix sobre ceràmica, el joc del sarró (gimcana), la 

diversitat de la península ( arquitectura, climatologia geografia,...) 
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Casa Valldeperas (St. Sadurní d'Anoia)   

Acosten a les escoles el món de la terrissa, fent-los descobrir de què consta aquesta tradició i 

ensenyant a manipular aquest material. Explicació de totes les peces d’ús quotidià amb 

participació activa dels nens.  Després de l’explicació es parteix el grup en petits grups per fer 

el taller de terrissa: es fa una peça diferent a cada trimestre. També es fa el descobriment del 

torn i una descoberta del conreu de l’entorn: la vinya, l’olivera, els ametllers i les barraques de 

pedra. 

 

 

 

Mines de sal a Cardona visita a les mines i taller amb sal 

Un passeig per les antigues instal·lacions mineres: Sota la imponent imatge del castellet de 

l’antic pou d’extracció del mineral Maria Teresa (46 metres), s’extén l’àrea museogràfica que 

explica la història de l’explotació industrial de la Vall. També es pot veure la maquinària 

d’extracció mineral del pou, tal com era quan estava en ple funcionament.  

Un recorregut guiat a 86m de profunditat: A l’interior de les galeries de la Muntanya de Sal, 

obertes des de 1997, es manifesten amb tot el seu esplendor i espectacularitat els diferents 

plegaments i vetes del jaciment i la diversitat de minerals. Un lloc únic al món! Podeu 

complementar la visita amb un taller del laboratori de la sal, una gimcana històrica (ESO) o bé 

un taller de sal o de minerals.  

 

Parc olímpic del Segre  ( La Seu d’Urgell) 

Piragüisme, ràfting, caiacs, hidrotrineu, visita a la central hidroelècrtica. Visites culturals a La 

Seu. Itinerari a peu per descobrir la flora i la fauna pirinenca. 
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Club Nàutic d’Arenys de mar combinat de vela i caiac. 

L’activitat de vela consisteix en un bateig de mar. És a dir, una primera presa en contacte amb 

la navegació a vela. Conèixer que és la vela major, el floc o la gènova i aprendre a portar el 

timó d’una embarcació. Aquesta activitat la porten a terme amb infants a partir de 4 anys i a 

adults. L’activitat de caiac està dirigida a alumnes a partir de 10 anys. Requereix tenir una mica 

de força de braços.  

 

 

 

 

 

Catalunya en miniatura i el bosc animat ( Barcelona ) 

La visita a Catalunya en Miniatura és una experiència d'aprenentatge interessant, divertida i 

única per a tots els nivells escolars. Amb una hora i mitja aproximadament es podrà fer un 

viatge pels edificis més representatius de Catalunya a través del circuit de maquetes. 

La durada aproximada de la visita al circuit de maquetes és de 90 minuts. El preu de l'entrada 

escolar sempre inclou una guia pedagògica per a cada alumne per treballar durant la visita o a 

l'escola. 

A més, el parc també compta amb 4 circuits d’aventures perquè els infants gaudeixin de la 

natura realitzant activitats ludicoesportives. 

 

 

 

 

 

Centre excursionista de Catalunya  

El CEC ens proposa iniciar els escolars més aventurers en l’escalada, el barranquisme, 

l’espeleologia, les raquetes de neu, el trekking, per indrets tan nostres com la Mola, 

Montserrat, el Montseny, les Fonts del Llobregat,... tot amb guies experts que guiaran i 

explicaran totes les activitats als participants! 
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Espai paper ( activitat a l’escola) 

Espai Paper son un grup d'arquitectes que treballen per la divulgació de l'arquitectura.  

El seu objectiu és apropar l'arquitectura a tothom i a tots els àmbits, perquè creuen en el seu 

potencial per a estimular la imaginació, la reflexió i el debat. 

L'arquitectura està present a tot arreu i, fins i tot, condiciona la nostra vida. Per això pensen 

que és tan important saber-la mirar i aprendre a entendre-la. 

Els Tallers d'EspaiPaper relacionen les etapes del procés arquitectònic (imaginar, construir, 

percebre…) amb les diferents escales sobre les quals intervé l'arquitectura, l'urbanisme i el 

disseny (objecte, habitatge, edifici, ciutat...) 

La percepció de l'espai, el creixement de la ciutat, la construcció dels edificis, el descobriment 

de nous materials, l'habitatge del futur, les arquitectures impossibles o els colors de la ciutat, 

són només alguns dels temes sobre els quals treballen en els  tallers, per donar a conèixer 

l'arquitectura des de totes les seves vessants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can Putxet (Sant Celoni) 

Gran circuit d’aventura als peus del Montseny. Can Putxet ofereix diferents 

combinacions activitats d’aventura en funció de l’edat i de les necessitats de cada 

escola.  
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                Lleure dos mil  
 
 
LLEURE dos mil treballa amb la ràtio de monitors: 
1 monitor per cada 15-17 alumnes d’infantil 
1 monitor per cada 16-18 alumnes de primària 
 
A part de les instal·lacions que us hem presentat amb el nostre equip de monitors i directors 
de lleure, també disposem d’un ampli ventall d’instal·lacions amb activitats diverses arreu de 
Catalunya. 
 
En cas de qualsevol consulta no dubteu en utilitzar els nostres mitjans de contacte: 

Telèfon: 902 13 2000 | 93 878 75 87  

info@lleuredosmil.com  |  www.lleuredosmil.com 

 

Segueix-nos a les xarxes socials! 

http://www.facebook.com/lleuredosmil 

http://twitter.com/lleuredosmil 

http://www.youtube.com/lleuredosmilsl 

 
 

 
 
També oferim: 
 

• Casals d’estiu, Nadal i Setmana Santa que realitzem a cases de colònies, institucions, 

centres escolars o centres esportius.  

 

• Colònies d’estiu i activitats d’un dia, que realitzem a diferents cases de colònies. 

 

• Activitats familiars: sortides d’un dia, caps de setmana actius, vacances......, tot amb 

activitats diverses que ens ajudaran a gaudir de la natura i de noves amistats.  

 

 


