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Infantil - Primària - Secundària

Lleure dos mil
LLEURE, temps lliure del que disposem per fer alguna cosa no relacionada amb la feina o les
ocupacions quotidianes, per dedicar-lo als nostres interessos i aficions.
Les 3D del Lleure: diversió, descans i desenvolupament personal.
DOS MIL idees, emocions, famílies, projectes, activitats, persones, temporades, jocs, amics,
aventures, rialles, paisatges, escoles...
LLEUREDOSMIL la combinació ideal per a gaudir i aprendre de moments especials amb els
nostres amics, familiars, educadors... dins el marc incomparable de la nostra terra.
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Colònies escolars - Treballs de síntesi - Activitats d’un dia
Serveis a l’AMPA - Sortides familiars

Des de 1994 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.
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On estem?
Ens trobareu a diferents punts del territori català.
Instal·lacions i entorns especials per a les vostre sortides escolars.
 Cases de colònies
 Albergs
 Hotels
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La Devesa

un paratge especial

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

Campus Cerdanya

modernitat
a la Cerdanya

Puigcerdà - La Cerdanya

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

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

Casa adaptada per a minusvàlids

Barcelona 156 km | Girona 147 km | Lleida 179 km | Tarragona 205 km
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La Salle Natura

al peu del
Cadí Moixeró

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

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

Àster

L’Hospitalet de l’Infant - Baix Camp

a tocar del mar
Núm. de registre 480

Habitacions de 4 a 6 places
Banys privats i comunitaris

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

Barcelona 130 km | Lleida 120 km | Girona 225 km | Tarragona 36 km
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Vilar Rural Cardona

Cardona - Bages

envoltats d’història

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

aventura i
confort al Montseny

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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-

Són una singularitat del Model Educatiu català.
Les colònies fomenten l'autonomia personal i el desenvolupament dels infants.
Són una eina educativa que permet descobrir racons, i conèixer la cultura i les
tradicions del territori català, la seva fauna i flora, els diversos ecosistemes,... amb una
aproximació vivencial.

-

Afavoreixen la cohesió del grup d’infants.
Són una experiència única, emocionant i extraordinàriament significativa en el
desenvolupament dels infants.
Són el millor instrument per despertar l’interès dels infants envers el medi natural.

-

Educació infantil – Educació Primària – Educació Secundària
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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 a
millorar els projectes educatius que realitzem a cada instal·lació.
Les colònies 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 nostres colònies
Hora

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

8:00

Llevar-se

9:00

Esmorzar

10:00
11:00

BENVINGUDA
Presentació del centre d’interès, els
monitors i la instal·lació. Jocs de
presentació.

ED.inf i primària ACTIVITAT DE MATÍ
L'ÚLTIMA ACTIVITAT
Secundària EXCURSIÓ A LA NATURA

13:00

Dinar infants

14:15

Temps lliure a càrrec dels monitors
Dinar mestres
ED.inf i primària ACTIVITAT DE TARDA

15:00

ACTIVITAT DE TARDA

17:00
17:30

Secundària TORNADA EXCURSIÓ

Berenar
ACTIVITAT DE TARDA

ACTIVITAT DE TARDA
ACTIVITAT DE COMIAT

19:00

Temps lliure infants

20:00

Sopar
ED.inf i primària FESTA DE COMIAT

21:00

ACTIVITAT DE NIT
Secundària FESTA

22:30
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Bona nit

Bona nit
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Novetats i activitats
A continuació podeu veure algunes de les les novetats i activitats que podeu realitzar durant les
nostres estades segons la instal·lació, projecte educatiu i disponibilitat.

El laboratori de les petites coses! – NOVETAT
Un llapis, vinagre, paper, alcohol de curar... només necessites una mica de imaginació i que la ciència
t’acompanyi!
Escape Natura – NOVETAT
Una cursa d’orientació on els jocs d’enginy, llògica i matemàtiques són els protagonistes!
Festa de l’escuma – NOVETAT
Una activitat per refrescar, divertir i acabar les colònies de primavera de la millor manera!
Burricleta (eco-bike) - NOVETAT
Escapa't amb la Burricleta i connecta amb l’entorn d'una forma diferent.
Giracat - (Monocicle electrìc) NOVETAT
Dona'ns 5 minuts i et convertirem en una autèntic pilot de giracat, alhora que potenciarem el teu equilibri i
psicomotricitat.
Strategiks - Escape Room - NOVETAT
6 caixes, 25-30 alumnes i un misteri per resoldre mitjançant problemes lògics i mecànics.
Esteu preparats pel repte ?
Aventura als arbres ::
Circuits de cordes, ponts de mico i ponts tirolesos als arbres, adaptats per a tot tipus d'edats.
Patinatge sobre gel ::
Llisca sobre el gel amb els companys de classe, viu la sensació del fred d'una forma divertida.
Piragua :: Les aigües tranquiles ens esperen per lliscar sobre l'aigua amb aquestes divertides embarcacions.

Kayak de Mar :: Les aigües del mar ens permeten gaudir d'aquest tipus d'embarcacio a rem.
Raffting :: Baixa per les aigües braves amb els teus companys de classe. Diversió i remullada assegurada.
BTT :: Coneix l'entorn natural o els passeigs marítims mitjançant una ruta en btt.
Hípica :: Fes una petita ruta amb cavall i coneix més sobre el seu món.
Escalada en rocodrom:: Practica la tècnica, coneix el material d’escalada i podràs pujar les parets més altes.
Bateig de Vela :: Coneix les embarcacions a vela al mar mitjançant un bateig al mar.
Esports de Platja :: Voley, futbol, Handbol són nous esports si els fas a la platja!
Activitats aquàtiques "Piscina Coberta" :: A les nostres instal·lacions amb piscina coberta podràs fer
activitas aquàtiques dirigides pels nostres monitors.
Team-Building & Cohesió de grup :: Un equip, diversos reptes, tots sóm necessàris per superar-los...

Tir amb Arc :: Rectifica la punteria per encertar la fletxa a la diana! Coneixerem el material i la tècnica
d'aquest esport.

Cursa d'Orientació :: Els nostres instructors t'ensenyaran a orientar-te mitjançant el mapa i a utilitzar la
brúixola per a trobar les fites.
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Les tribus índies

E.I.

Durant aquests dies ens convertirem en veritables indis. Coneixerem els dominis de totes les tribus que
conviuen amb nosaltres i durem a terme les proves i rituals que han de realitzar els aprenents per a
convertir-se en “GRAN INDI JO”.
Per cada prova que superem se’ns entregarà una ploma. Totes les plomes que aconseguim les podrem
col·locar a la nostra cinta índia que necessitarem per l’últim ritual del “GRAN INDI JO”.

El drac Manyanet (Medievals)

E.I.

En aquest centre d’interès, coneixerem la història del drac Manyanet. Un drac molt especial que viu a
les terres Roges. Ell és el protagonista d’un conte del qual haurem de descobrir el final. Amb els infants
ajudarem al noble del castell a fer tornar els habitants a les seves cases i a trobar el Drac Manyanet
perdut.
Com acabarà la història?
Ho coneixerem a les colònies màgiques de l’Edat Mitjana!

El Gegant Ferran i els 5 sentits

E..I.

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

Escudella Catalana (cultura catalana)

C.I

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

La tropa del Pirata Cara Pa ( aventura, pirates )

C.I

Ui aquest pirata, que n’és de trapella! El capità només vol a els millors i per això fa una crida a tots els
pirates dels 7 mars perquè posin a prova les seves habilitats!
La tropa de monitors ens donarà la benvinguda a la casa de colònies on no estarem envoltats d’aigua,
però si d’un mar meravellós de natura on viurem un munt d’aventures.
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Perot Panxampla (bandolers. Història de Catalunya)
C.I
Qui eren els bandolers?
En aquestes colònies aprendrem, 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 entre els segles XVI i
XVIII.
Els bandolers, dirigits per en Perot Panxampla, sortiran del seu amagatall aprofitant la foscor de la nit.
Ells ens duran unes cartes on ens demanaran la nostra ajuda per a realitzar un seguit d’activitats
divertidíssimes i segur que ens faran viure mil aventures.

Campament Huk-Haleila ( Indis i aventura)

C.I – C.M.

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

Pròxima estació: la Lluna (astronomia)

C.I – C.M.

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

Multiaventura (team-building i aventura)

C.M – C.S

Qui no té ganes de desconnectar de la vida escolar i compartir amb els companys uns dies plens
d’emocions, jocs i aventures?
Per a tots els cicles, però sobretot pels més grans, hem preparat uns dies plens d’emocions i aventures.
Aprofitarem al màxim les possibilitats i recursos que ens ofereixen les nostres instal·lacions i el seu
entorn natural.
Piragües, bateig de vela, pàdel surf, caiac, gimcanes i esports de platja, rocòdrom, BTT, excursió pel
litoral, descoberta nocturna de la vila, activitats de team-building, slack-line, patinatge sobre gel, visites
culturals, gira cat, activitats de sensibilització o activitats amb Lego.
En totes les activitats els monitors incidirem en l’esperit de superació personal, el respecte i l’autonomia
individual i grupal aplicant altes dosis d’aventura i energia.

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

11

Rocknia (aventura musical)

Primària i Secundària

El món de l’espectacle es trasllada a la casa de colònies per a fer-nos gaudir i ensenyar-nos tècniques i
actituds de les 3 disciplines d’aquest món: el teatre, la dansa i la música.
Una nova manera de gaudir de la natura i passar-ho bé amb els companys, amb la música com a fil
conductor. La creativitat, el treball en equip i l’educació emocional hi jugaran un paper molt important.
Podrem ser cantants, artistes o ballarins i juntament amb professionals d’aquestes disciplines ens
endinsarem en aquest món de l’espectacle d’una manera divertida, emocional, expressiva i dinàmica.

Colònies en anglès

Primària i Secundària

This is a new way to help our Students to improve their English Language skills, since it an important
language for their future development. Our goal is to make students speak in English thought
educational and recreational activities like: dances, gimkhanas, adventure sports, trekking, arts and
crafts workshops... All these activities will allow students to communicate in English and practise it in a
natural environment.
Our qualified will ensure the best training!
A Lleure dos mil oferim un nou camí per ajudar a aprendre l’anglès, una llengua molt important pel seu
futur. L’objectiu de les colònies escolars en anglès és el de proporcionar activitats de Lleure educatiu
practicant la llengua anglesa. Ens familiaritzem amb l’idioma i perdrem la vergonya tot jugant, fent
excursions, tallers, aventura, gimcanes i danses en un entorn natural i distès.
Per tal d’assolir aquest objectiu tenim al nostre servei un equip qualificat per asegurar la millor pràctica
de la llengua anglesa.
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Raids de superació

Secundària

Els raids són una oportunitat única i immillorable per a passar-ho bé però també per conèixer-nos millor
a nosaltres mateixos i als nostres companys/es.
Durant aquests dies creixerem, aprendrem, conviurem, riurem i ens emocionarem.
Us apunteu a l’aventura amb nosaltres? Quin raid us agrada més?


Raid d’aventura: Les millors estades de superació personal i col·lectiva per alliberar adrenalina.
Aprofundirem en els valors propis del lleure com són la cohesió de grup o la coneixença
mitjançant activitats d’aventura.



Tecnoraid: Un tàndem perfecte d’esports d’aventura, de descoberta de l’entorn, d’activitats de
superació i de tallers tecnològics.



Raid de mar i muntanya: Un còctel perfecte d’activitats al mar i a la platja combinades amb
excursions, gimcanes i activitats a terra ferma.



Raid cultural: Pels aventurers i curiosos. Estades on combinem les activitats d’aventura amb
visites culturals, ideals per aprofundir en diferents àmbits d’una forma divertida i lúdica.

Tots els nostres raids s’ofereixen també en Anglès.

14

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

Sóm un equip! Coaching i valors

Secundària

Amb un grup-classe cohesionat els resultats són més positius.
Per als grups de secundària fem un pas més amb el projecte : Sóm un equip! Coaching i valors on
durant les estades treballem la cohesió de grup per aconseguir ser un BON EQUIP.
Fem ús d’èines de la psicologia positiva per conèixer i millorar tant les fortaleses individuals com les
grupals. Amb la metodología LEGO SERIOURS PLAY, les peces de lego ens ajudaran a descubrir i pactar
els valors principals del grup que ens acompanyaran durant tot el curs; amb les activitats lúdiques de
Team building , a través de dinàmiques molt divertides, podrem comprovar la importancia de treballar
en equip per aconseguir un bon resultat; amb L’ESCAPE BOX haurem de resoldre diferents enigmes i
pactar amb el grup les diferents estratègies per aconseguir el repte; i per finalitzar, a través del
coaching, farem el tancament de les estades amb reflexions del que, com i perque de tot el que hem
viscut durant les colònies.

Fem pinya! – Team building

Secundària

Fer pinya fa referència al món casteller, propi de la nostra cultura, on la pinya designa el conjunt de
persones que recolzen la base d’un castell.
En aquestes estades, volem aconseguir la construcció d’un equip mitjançant diferents proves,
dinàmiques i activitats. Haurem de sumar els nostres esforços, igual que ho fan els castellers, per tal
d’ajudar-nos mútuament a assolir una fita determinada.
Dinamitzarem activitats, juntament amb els nostres tècnics-facilitadors, per aconseguir la cohesió entre
els membres del grup i poder assolir objectius comuns: superació d’obstacles i de barreres morals i, per
descomptat, passar-ho bé!
Les persones tenim un tarannà i unes qualitats diferents entre nosaltres, no totes pensem i actuem
igual. Si som capaços d’unir el millor de cada un dels membres del grup, formarem un gran EQUIP!
Mitjançant aquest centre d’interès, podrem sentir les emocions personals que suposen viure, compartir
i treballar fora de la nostra zona de confort.
Endavant, si fem pinya, ho aconseguirem!
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Els treballs de síntesi
El treball de síntesi és un projecte d’activitats transversals, fetes en grup, per a desenvolupar diverses
competències.
A Lleure dos mil disposem de diferents treballs de síntesi pensats per a alumnes d’ESO amb una estada
mínima de 3 dies. En els treballs de síntesi agrupem el treball, la natura, i sobretot, la diversió i
convivència necessàries per un bon aprenentatge.
Cadascun dels programes consta d’un treball previ a l’institut, un treball a la pròpia instal·lació amb
tècnics especialitzats i una treball final de nou al centre. Tots ells culminen amb una activitat d’aplicació
dels continguts i les competències adquirides al llarg del procés.

Horari base dels treballs de síntesi
Hora

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

8:30

Bon dia!

9:00

Esmorzar

10:00

BENVINGUDA I ALLOTJAMENT
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

EXCURSIÓ
ACTIVITAT D’APLICACIÓ

Temps lliure

13:00

13:30

Dinar

Dinar picnic

Dinar

Dinar Monitors

Temps lliure a càrrec dels monitors
Dinar mestres

14:30

15:00

TALLER PRÀCTIC 1 i ACTIVITAT LÚDICA

TORNADA A LA INSTAL·LACIÓ

17:00

Berenar

Berenar

17:30

TALLER PRÀCTIC 2 i ACTIVITAT LÚDICA

ACTIVITAT LÚDICA

19:00

Temps lliure

20:30

Sopar

21:30

ACTIVITAT LÚDICA NOCTURNA

23:00

Fi de les activitats

16

ACTIVITAT D’APLICACIÓ

COMIAT

FESTA COMIAT

Fi de les activitats
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Treball de síntesi : Energies renovables
El treball de síntesi “les energies renovables” és un treball destinat a entendre la importància de
l’energia renovable per al nostre planeta i la seva rendibilitat. Un cop apresa aquesta importància,
tenim l’objectiu d’aplicar aquestes energies en el projecte de la construcció d’una casa sostenible.
Estudiarem de forma pràctica cada energia renovable per separat per tal d’aprendre el seu
funcionament. Aquests coneixements, els haurem 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.

Treball de síntesi : Camins 360º
Amb el treball de síntesi “Camins 360º”, recollim un conjunt d’activitats relacionades amb la
cartografia, l’orientació i les noves tecnologies entre altres.
Per una banda estudiarem què és un mapa topogràfic i la seva interpretació en relació a la realitat, i
entendrem què són les corbes de nivell, els accidents geogràfics, els road-books, etc. Per altra banda,
ens fixarem amb l’orientació, ja sigui mitjançant els instruments més clàssics com la brúixola, els
elements naturals o les noves tecnologies.
L’objectiu final és que convertim la ruta dels alumnes en alguna cosa més important, 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 blog. Qui sap, potser algun dia aquesta ruta serà un Petit Recorregut!

Treball de síntesi: La fúria de la natura
Terratrèmols, allaus, tsunamis, ciclogènesis explosiva, inundacions, huracans, incendis,
temporals de mar...
Tots hem sentit a parlar d’aquests fenòmens naturals als mitjans de comunicació pel seu grau de
devastació al planeta terra i per la seva afectació sobre els humans i els seus béns. Però, es poden
evitar? Coneixem les causes i factors que els provoquen? Com actuem les societats davant d’aquests
fenòmens per minimitzar-ne l’impacte?
Són preguntes que respondrem de forma lúdica i didàctica.
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Què diuen els mestres de les nostres colònies?

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

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

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

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

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

Elisabeth.

Destacar la responsabilitat, iniciativa i
empatía dels monitors.
Molt bona relació i bon vincle entre monitors i
alumnes. Les activitats són molt adequades per
els nens i nenes d’aquesta edat. L’excursió a
Rupit amb la gincama molt completa.

Helena

Assumpció
El tracte familiar per part del personal de la casa
ens enamora. Tornarem!
Pablo
Molta amabilitat i professionalitat excel·lent!
Ventura

18
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Les activitats d’un dia són una molt bona opció per sortir de l’escola a descobrir, tocar,
experimentar, veure, sentir, riure, jugar, crear… en entorns nous i en plena natura.
Els nens i nenes podran deixar anar la seva imaginació amb activitats guiades per personatges
fantàstics; activar el cos amb activitats d’aventura, gimcanes, curses d’orientació, activitats
nàutiques… descobrir la granja, nous indrets… crear amb tallers de vidre, de seda, de sal, d’elaboració
d’aliments… i jugar, riure i passar-s’ho bé amb les activitats de final de curs!

Descobreix l’ampli ventall d’activitats que tenim preparades per a la vostra escola!
902 13 2000 – 93 878 75 87 | www.lleuredosmil.com | comercial@lleuredosmil.com
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Natura
Descobreix l'hort!
Ens ensenyaran les eines per treballar la terra, plantarem, regarem i coneixerem les hortalisses i
verdures que hi creixen a cada època de l'any.

Recorregut de Natura
Farem un recorregut pel bosc i coneixerem els arbres i el tipus de vegetació que tenim en un bosc
mediterrani. Parlarem dels arbustos, herbes aromàtiques, bolets,...
I pels més grans, NATURA amb ORIENTACIÓ. Descobrirem com utilitzar la brúixola, com llegir un mapa i
els elements naturals que ens ajuden a orientar-nos.

La Granja.
Descobrim els animalons de granja!
Podrem tocar-los, donar-los menjar, saber què n’obtenim, ... podrem munyir una vaca o veure un pastor
amb el seu ramat d'ovelles!
També podrem visitar una granja de vaques i fer mató o un pastís de formatge, conèixer què és una
granja de cargols o conèixer el món dels cavalls

La Verema

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

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

Indis
Els indis ens proposaran una gimcana per convertir-nos en veritables indis i aconseguir la nostra ploma i
cinta índies! Aprendrem a ajudar-nos i cuidar la natura.

20
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Tallers
Cuiners per un dia!
Coneixem d'on venen els ingredients i cuinem pa o coca o mató o melmelada o pastís de formatge o ...
Què trieu?

Descobrim el món del vidre, com es recicla i reutilitza, com li donem color,... Podrem fem un taller amb
la tècnica de la vitro fusió o de gravat.

Fem ceràmica! Taller de modelat o de pintat amb diverses tècniques i estils d’artistes com Dalí o Miró.
Fem sabó amb glicerina i hi afegim herbes aromàtiques per fer uns sabons amb olors delicioses!
I en aquest taller no podia faltar... jugar amb bombolles de sabó!

Taller de l ana

on descobrirem d’on prové aquesta fibra, l'origen i tots els processos tradicionals que ha
de seguir per convertir-se en un teixit.

Land art, dibuixem i creem amb els elements que trobem a la natura.

Aventura
Diverses opcions per gaudir d’un dia aventurer!
Una aventura entre arbres amb cordes, xarxes, tirolines, ponts penjants, ...
Aventura amb quads, escalada, tir amb arc, cars de pedals, circuit de cordes,...
Aventura H2O; ràfting, esports nàutics, piragües,...
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Diades especials
Fem pinya
Una jornada on arribarem més lluny que mai amb els nostres companys. Fem pinya, és un recull de
jocs i activitats de superació d’equip, on, mitjançant un seguit de proves físiques i dinàmiques de grup,
assolirem un grapat d’objectius en comú.

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

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

El rei Carnestoltes

ens espera amb el seu pregó i un taller fer disfresses per celebrar la festa del

Carnestoltes!

La Mona de Pascua
Diverses opcions per donar la benvinguda a la Pascua:
Fem la nostra mona amb massa de pa cuita al forn de llenya.
Decorem ous de les gallines de la granja.
Muntem i decorem la mona de pa de pessic.
Què trieu?

Festa de fi de curs
Jocs, gimcanes, música, balls i rialles us esperen per celebrar la vostra festa! Una diada a mida plena
d’activitats per acabar el curs amb bon peu.
I si ho voleu.... remullem-ho tot amb jocs d'aigua!

I molt més!

Reciclatge, tallers de paleontologia, circ, pallassos per un dia, passatge del terror, els jocs

olímpics, científics per un dia, ...
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Lleure dos mil
Com us hem presentat, en totes les nostres cases podeu trobar diferents propostes pedagògiques que
es poden adaptar als vostres objectius. De tota manera, ens agrada poder adaptar-nos el màxim
possible a totes les vostres necessitats, és per això que disposem d’un ampli ventall d’instal·lacions
arreu del nostre territori.
Demaneu la vostra proposta, us escoltem!

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

Segueix-nos a les xarxes socials!
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube

@lleuredosmil
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 : Summer Camp School i Camp Rock Macedònia.
• 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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vine amb l’escola
vine amb els amics
vine amb la família
però vine i no deixis de
viure aquesta experiència
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