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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.
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Fa 21 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
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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 registre 506

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

Barcelona 60 km | Girona 155 km | Lleida 120 km | Tarragona 70 km

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

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

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

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 CadíMoixeró.

Casa adaptada per a minusvàlids

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

Barcelona 50 km | Lleida 135 km | Girona 128 km | Tarragona 147 km

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

Barcelona 130 km | Lleida 120 km | Girona 225 km | Tarragona 36 km
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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

Barcelona 140 km | Lleida 67 km | Girona 219 km | Tarragona 111 km

Alberg La Vall d’en Bas

St. Esteve d’en Bas- Garrotxa

Habitacions de 4 o 5 places
Menjador per a 55 pl.
Banys privats i comuns
Sala d’estar i de jocs
Gran esplanada exterior
Al costat de la Via Verda i el Camí de St.
Jaume.

Barcelona 104 km | Lleida 189 km | Girona 63 km | Tarragona 192 km
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Vilar Rural Cardona

Cardona- Bages

Habitacions de 2, 3 i 4 places
Banys privats

Sala taller
Piscina climatitzada i exterior
Entorn Natural
Granja i hort

Barcelona 99 km | Girona 163 km | Lleida 117 km | Tarragona 143 km

Vilar Rural St. Hilari

St. Hilari Sacalm- Selva

Habitacions de 3 i 4 places
Banys privats

Sala taller
Piscina climatitzada i exterior
Entorn Natural
Parc d’aventura
Granja i hort

Girona 60 km | Barcelona 94 km | Lleida 193 km | Tarragona 182 km
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Lleure dos mil, segell de qualitat
Lleure dos mil 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.

Horari base de les estades
Hora

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

8:00

Llevar-se

Llevar-se i recollida d’habitacions

9:00

Esmorzar

Esmorzar

10:00

BENVINGUDA
11:00

Presentació del centre d’interès, els

TREKKING

monitors i la instal·lació. Jocs de

(Orientació, Road-Book, Natura)

ACTIVITAT ESTRELLA!

presentació.
Esmorzar Mestres
13:00

Temps lliure infants

Temps lliure infants

Temps lliure infants

13:30

Dinar

Dinar picnic

Dinar

14:15

Temps lliure infants

Dinar mestres

Temps lliure infants

Dinar mestres

Temps lliure infants

Dinar Mestres

15:30

ACTIVITATS D’AVENTURA

CURSA D’ORIENTACIÓ O DESCOBERTA

COMIAT

17:00

Berenar

Berenar

17:30

TEAM BUILDING

PREPARACIÓ PER LA FESTA

19:00

Temps lliure infants

Temps lliure infants

reserven el dret de poder modificar l’ordre

20:30

Sopar

Sopar

o substituir alguna activitat per raons

21:30

ACTIVITAT LÚDICA NOCTURNA

PARTY

23:00

Bona nit

Bona nit???

Els responsables de les activitats es

externes, com per exemple el clima.
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Raids
Pels més grans un hem preparat unes estades plenes d’aventura en les seves diverses
variants... Aprofitarem al màxim les possibilitats i recursos que ens ofereixen les nostres cases
de colònies i, sobretot l’entorn natural incomparable que posseeixen. Alhora que els nois i
noies gaudeixen d’unes estades inoblidables, plenes d’emocions, faran activitats de
sensibilització personal o vers el paisatge que ajudarà al seu creixement i aprenentatge.
Així, en totes les variants, els nostres experimentats monitors incidiran en l’esperit de
superació personal, el respecte i l’autonomia individual i grupal aplicant altes dosis d’aventura
i energia!!!

Raid de superació ESO
En aquestes estades es gaudiran de tres tipologies d’activitats:
Activitats i esports amb handicap on els nois i noies podran posar-se a la pell d’una
persona que té alguna discapacitat. L’activitat conclourà amb un petit debat moderat
pels monitors on els participants explicaran les sensacions que ha suposat practicar
aquests esports amb handicap.
Activitats relacionades amb la natura i els esports d’aventura com ara l’orientació,
l’hípica, la BTT, la supervivència, les piragües, el rocòdrom, entre d’altres, on s’incideix
en l’esperit de superació personal.
Activitats de descoberta de entorns urbans i naturals (Cursa d’Orientació nocturna,
trekkings amb RoadBook, Cartografia) on treballarem l’autonomia individual i grupal; i
el respecte envers la natura i la població.
Podeu fer aquest centre d’interès a: Campus Cerdanya (Puigcerdà) |La Devesa (Rupit)|
La Salle Natura (Gisclareny) | Cal Petit (Vilanova de Meià)
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Raid Mar i Muntanya (Paella d’Aventura)
En aquest programa podreu combinar activitats aquàtiques i d’aventura amb activitats
lúdiques i de superació: piragües, bateig de vela, padel surf, kayak de mar, gimcana i
esports de platja, rocòdrom, BTT, excursió pel litoral, descoberta nocturna de la vila,
team building (Dinàmiques d’equip), visites culturals, activitats de sensibilització ...
Alhora gaudirem de la tranquil·litat d’una vila costanera o d’un mar de vinyes on aigua
i muntanya convergeixen en un mateix punt.
Podeu fer aquest centre d’interès a: L’Illot Gran (Font Rubí) | Àster (Hospitalet de
l’Infant)

Tecnoraid de superació
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 totes les activitats pròpies del Raid de Superació d’ESO alhora que farem un
tastet d’activitats tecnològiques, aprenent el funcionament dels engranatges i politges
construint un gos-robot motoritzat amb el que podrem interactuar.
Podeu fer aquest centre d’interès a: Campus Cerdanya (Puigcerdà)

902 13 2000 – 93 878 75 87 | www.lleuredosmil.com | comercial@lleuredosmil.com

11

Raid entre volcans
Oferim unes estades que combinen l’aventura amb el descobriment del territori
mil·lenari.
Passejarem entre volcans i coneixerem les seves característiques, activarem el cos i la
ment amb les excursions entre la natura i les descobertes al nuclis urbans i coneixerem
una bona part de la garrotxa amb una ruta en BTT aprofitant la via verda que travessa
la comarca.
Podeu fer aquest centre d’interès a: Alberg La vall d’en Bas (St. Esteve d’en Bas)

Raid cultural
Estades que combinen les activitats d’aventures amb visites culturals. Descobrirem el
castell de Cardona i/o ens endinsarem a les seves mines de sal. Unes estades ideals per
aprofundir en diferents àmbits d’una forma divertida i lúdica.
Podeu fer aquest centre d’interès a: Vilar rural de Cardona (Cardona)

Raid d’aventura
Un programa ple d’aventura i diversió amb activitats com ara: slack-line, rocòdrom,
parc d’aventura, BTT, tir amb arc, piragües, excursions... (activitats segons instal·lació).
Unes estades per alliberar adrenalina i de superació personal i col·lectiva, on
s’aprofundirà en valors propis del lleure com són la cohesió de grup o la coneixença.
Podeu fer aquest centre d’interès a: Vilar rural de Sant Hilari (Sant Hilari Sacalm) |
Devesa (Rupit)
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Tots a una! -Cohesió d’equipTots a una,”TEAM BUILDING”, són unes estades per aconseguir la construcció d’un equip,
mitjançant diferents proves, dinàmiques i activitats, dinamitzades pels nostres tècnicsfacilitadors, on aconseguirem la cohesió entre els membres del grup, per poder assolir els
objectius en comú: superar els obstacles i barreres morals entre tots, i per suposat PASSARHO BÉ.
Les persones tenen un tarannà i unes qualitats diferents entre elles, no totes pensem i
actuem igual, si són capaços d’unir el millor de cada un dels membres del grup, formarem un
gran EQUIP!
Mitjançant aquest centre d’interès, els nois i noies també podran sentir les emocions que
suposa viure, compartir i treballar fora de la seva zona de confort.
Endavant, si fem pinya, ho aconseguirem!!!
Podeu fer aquest centre d’interès a:
Totes les instal·lacions
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Els treballs de síntesi
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.

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

ACTIVITAT D’APLICACIÓ

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

14:30

Temps lliure a càrrec dels
monitors

Dinar mestres

Dinar picnic forquilla

Temps lliure a càrrec
dels monitors

Dinar mestres

15:00

TALLER PRÀCTIC 1

TORNADA A LA INSTAL·LACIÓ

17:00

Berenar

Berenar

17:30

TALLER PRÀCTIC 2

TALLER PRÀCTIC 3

19:00

Temps lliure a càrrec dels mestres

Temps lliure a càrrec dels mestres

20:30

Sopar

Sopar

21:30

ACTIVITAT LÚDICA NOCTURNA

23:00

Fi de les activitats
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Sopar mestres

FESTA COMIAT

Dinar

Dinar Monitors

Temps lliure a càrrec
dels Monitors

Dinar Mestres

COMIAT

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.
Sopar mestres

Fi de les activitats
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Treball de síntesi: Energies renovables
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.
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 la seva casa, 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.
Podeu fer aquest centre d’interès a:
L’Illot Gran (Font Rubí) | La Devesa (Rupit) | Campus Cerdanya (Puigcerdà) | La Salle Natura
(Gisclareny) | Els caus de Mura (Mura) | Àster (Hospitalet de l’Infant) | Cal Petit (Vilanova
de Meià) | Alberg La Vall d’en Bas (St. Esteve d’en Bas)

Treball de síntesi: Creació d’un PR
El treball de síntesi “creació d’un PR”, recull un conjunt d’activitats relacionades amb la
cartografia, l’orientació i la naturalesa entre altres. Per una banda estudiarem què és un mapa
topogràfic i la seva interpretació en relació a la realitat, per fer-ho farem una maqueta a 3D
d’un mapa, i entendrem que són les corbes de nivell, els accidents geogràfics, ...
Per altra banda treballarem l’orientació. Què 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. Totes les activitats són dirigides per tècnics.
L’objectiu final dels 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!
Podeu fer aquest centre d’interès a:
La Devesa (Rupit) | Campus Cerdanya (Puigcerdà) | La Salle Natura (Gisclareny) | Els caus
de Mura (Mura) | Àster (Hospitalet de l’Infant) | Cal Petit (Vilanova de Meià) | Alberg La
Vall d’en Bas (St. Esteve d’en Bas)
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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.
Podeu fer aquest centre d’interès a:
Campus Cerdanya (Puigcerdà) | Àster (Hospitalet de l’Infant) | Alberg La Vall d’en Bas (St.
Esteve d’en Bas)
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SORTIDES
D’UN DIA
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Activitats a l’Illot Gran
A l’Illot Gran hi podeu fer una gran varietat d’activitats d’un dia, totes amb un objectiu comú:
El de passar-ho bé amb els companys i alhora gaudir i descobrir el territori. Al llarg del dia els
nens/es podran fer diferents tallers i jocs que varien en funció de l’activitat escollida.

10,90€
+ IVA

Festa de fi de curs
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...

10,90€

Festa H20

+ IVA

Gimcana d’aigua especial per a final de curs. Activitats diverses on l’aigua és la
protagonista. Gaudeix d’un dia ple de diversió i rialles.

10,90€
+ IVA

Paella d’aventura
Pel més grans em preparat un conjunt d’activitats d’aventura per passar un dia
totalment lúdic a l’Illot.. una gran jornada d’activitats que finalitzaran amb una
gran festa a la carpa de l’Illot!

Cursa d’orientació

10,90€
+ IVA

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.

10,90€
+ IVA

Esports amb Handicap
Mitjançant aquestes activitats i esports de sensibilització ens posarem a la pell
d’una persona que té alguna discapacitat. L’activitat conclourà amb un petit
debat moderat pels monitors on els participants explicaran les sensacions que
ha suposat practicar aquests esports amb handicap.

10,90€
+ IVA

Tots a una
Una jornada on arribarem més lluny que mai amb els nostres companys.
Tots a una, és una activitat de superació en equip, on mitjançant un seguit de
proves físiques i dinàmiques de grup, assolirem un grapat d’objectius en comú.
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Altres activitats d’un dia
Si voleu fer un altre tipus d’activitats us oferim diferents opcions, aquí en teniu un
recull. Per altres activitats consulteu la nostra pàgina web o poseu-vos en contacte.
ñ

El Xaragall (Llinars del Vallès)
Els patges del bosc encantat, llibres gegants, científics 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.

ñ

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.

k

Can Puxi (St. Pere de Vilamajor)
Confecció de colònia i farcells, 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...

Camadoca activitat mediambiental ( Santa Maria de Merlès )
Podreu escollir entre diferents activitats: Els tresors del riu. Els peixos, crancs i
nàiades; Els tresors del bosc: els ocells i altres animals; Captura de crancs invasors
que mengen els peixos; Alliberament d’animals recuperats, els jocs del riu, la
capsa de Camadoca i visualització d’un DVD sobre els temes tractats.

ñ

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... Activitats teòrico-practiques: Història del vidre,
Aprenem a identificar i seleccionar, Revaloritzem les matèries primeres...
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k

La casa dels entremesos ( Barcelona )
A través d’una dinàmica teatralitzada fareu una visita guiada, on podreu conèixer
molts 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.

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...).

ñ

Mines de sal a Cardona visita a les mines i taller amb sal
Un passeig per les antigues instal·lacions mineres i un recorregut guiat a 86m de
profunditat. Descobriu aquest indret únic i fascinant! 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.

ñ

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.

k

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.

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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Lleure dos mil
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
comercial@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:
• Colònies i activitats d’un dia escolars.
• 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.
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Viu l’estiu amb Lleure dos mil
CAMP ROCK MACEDÒNIA
Uns dies per escoltar i expressar
emocions, per cantar i ballar, per riure
i jugar molt, per viure aventures…
Uns dies amb moments molt intensos
on compartim el dia a dia amb les
Macedònia. Unes colònies d’estiu molt
especials, que mai oblidaràs!

SUMMER CAMPSCHOOL
Estades per submergir-se en l’anglès i
aprendre d’una forma divertida, per
riure i jugar, per fer amics, descobrir
noves paraules a la natura i al joc, per
viure un munt d’aventures... i passar
unes vacances divertides!

SUMMER CAMPSCHOOL
Colònies d'anglès al Penedès.
Per a nens/es de 6 a 12 anys
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FES FAMÍLIA, FES MÚSICA
Fes família, fes música són unes
estades familiars que tenen l’objectiu
d’apropar de manera senzilla i diàfana
la música a les famílies. Plegats, petits i
grans, conjuntament amb el música i
actor Andreu Rifé, fareu la vostra
cançó, la que tindrà una melodia i una
lletra que parlarà de vosaltres, de la
vostra família.

VACANCES ESPECIAL SINGLES
Passa unes vacances amb els teus
fills/es en un entorn immillorable! Un
programa de vacances pensat perquè
pares/mares i fills/es gaudeixin d’unes
vacances plenes de diversió i amistat
en plena natura. Un programa ple
d’activitats culturals, excursions i jocs.
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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
Telf. 902 13 2000 – 93 878 75 87
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