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Benvolguts pares,
Com cada curs us presentem les colònies per a 1er, 2on i 3er d’ESO a la
casa de colònies El Collell, és un complex Lúdic Esportiu ubicat entre el
Pla de l’Estany i la Garrotxa, amb unes instal·lacions noves i de molt bona
qualitat.
Aquest curs les colònies seran del dimecres 20 al divendres 22 de juny.
Durant aquests dies aprofitarem per fer el Treball de Síntesi a les mateixes
colònies.
El Treball de Síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç d'aplicar
les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la
resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.
Activitats:
 BTT
 Quads
 Orientació
 Rocòdrom
 Camp d’aventura
 Laser Tag
 Hípica
 Karts de pedals
 Trekking
 Tir amb arc
 i moltes més!!!

En aquesta sortida entra:
- Trasllat en autocar de l’escola a la casa de colònies el dia
de la sortida.
- Règim de pensió completa tots els dies, inclou el dinar
del primer dia també.
- Desprès de sopar es faran també activitats diverses.
- Monitors i professors de l’escola i de la casa de colònies
tot el dia i nit.
- Assistència Mèdica i la Responsabilitat Civil contractada.
- Activitats dels centres d’interès.
- Dossier del Treball de Síntesi.
- Trasllat en autocar de la casa de colònies a l’escola el dia de la
tornada.
Preu : 180 €
La forma de pagament està dividida en dos parts:
- 1er Pagament: fins al divendres 24 de novembre de 2017: 30 € (paga i senyal).
- 2on Pagament: fins al divendres 8 de juny de 2018: 150 €.
La reserva i la resta del pagament s’ha de fer a la secretaria de l’escola.
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