
Colònies d’estiu’21
Un món ple de ciència!!!

De 6 a 14 anys



Sobre nosaltres
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El nostre principal valor és el treball un equip molt cohesionat de

professionals de la comunicació i la divulgació en l’àmbit científic i de

lleure per a públic infantil i juvenil.

La nostra experiència amb més de 100.000 alumnes anuals participants

en els nostres projectes ens serveix per millorar cada dia. La relació

directa amb la comunitat educativa ens ajuden sumar en la

transformació educativa.

Sobre nosaltres



Els nostres objectius

Despertar 
interès en la 

ciència
Divertir-nos

Potenciar la 
descoberta del 
que ens envolta

Unes colònies plenes ple d´experiències i diversió!!

Natura
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...

ESTIU



Un món ple de ciència!!!
La ciència ens permet combinar diversió i aprenentatge per a que l'infant

desenvolupi la creativitat, l'esperit crític i l'interès per la recerca.

L’ activitat científica la combinarem amb activitats físiques com piscina,

esport i jocs. Amb un equip d’educadores i monitores atentes a les

necessitats emocionals dels infants.

A més no poden faltar els clàssics de les colònies, festes temàtiques, jocs

de nit, gimcanes....
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DATES 

Colònies del 5 al 10 de setembre. (Rebuda i recollida a la casa 
de colònies, per torns)

CASA  

Casa de colònies Can Miqueló al municipi de Sant Martí de 
Centelles (a 15 min de Centelles) i amb col·laboració amb Eix 
Estels

Les colònies es duran a terme seguint la normativa vigent del 

departament de Salut i Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Un món ple de ciència!!!

EDATS 

Adreçat a infants de 6 a 14 anys, entre P5 cursat i 2n de la 
ESO.

MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ DE LA COVID-19 



EXEMPLE HORARI  

Horari Activitat
9:00 - 9:45 Esmorzar

9:45 - 10:00 Rentar dents i preparació

10:00 - 11:30 Activitat 1

11:30 - 12:00 Segon esmorzar

12:00 - 13:30 Activitat 2

13:30 -14:00 Preparació per dinar

14:00 - 15:00 Dinar

15:00 - 16:00 Esbarjo

16:00 - 17:30 Activitat 3

17:30 - 18:00 Berenar

18:00 - 19:30 Espai lliure

19:30 - 20:30 Dutxa i preparació sopar

20:30 - 21:30 Sopar

21:30 - 22:30 Jocs de nit

Un món ple de ciència!!!

Les activitats marcades seran activitats relacionades amb la
ciència majoritàriament però també hi haurà jocs i dinàmiques,
piscina (per torns), gimcanes...



Un món ple de ciència!!!

INSTAL·LACIONS 
https://www.eixestels.com/ca/casa-de-
colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4

Entorn privilegiat 
envoltat de natura

Habitacions amb 
bany propi

Cuina amb pensió 
complerta

Piscina (grups 
reduïts i per torns)

Sala de jocs i 
cinema

Pistes de futbol, 
basquet, vòlei...

Espais exteriors per fer activitats 

https://www.eixestels.com/ca/casa-de-colonies-can-miquelo/cases-de-colonies/4


Les colònies es realitzaran a la casa Can Miqueló, una casa de

Eix Estels a Sant Martí de Centelles i s´oferirà un màxim de 40

places amb un màxim de 10 participants per grup.

Per a formalitzar la inscripció cal entregar la documentació a

colonies@funbrain.cat.

La documentació requerida abans de l’inici del casal serà:

Inscripció i comprovant de pagament

Fitxa de salut

Còpia de DNI, tarja SS i fotografia mida carnet

Autorització de sortides

Document de drets d´imatge

PREU 

El preu per infant del 5 al 10 de setembre ...........................................................485€

Descompte del 10% per a germans i famílies nombroses 

Un món ple de ciència!!!

mailto:colonies@funbrain.cat


L’ educació forma 
ciutadans competents 

capaços de 
canviar el món.

FUNBRAIN , S.L.

CIF: B64430515
Parc Tecnològic d del Vallès
C/ Parc Tecnològic 3
08290-Cerdanyola del Vallès
T. 93 414 40 90
@ info@funbrain.cat
www.funbrain.cat
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