
Colònies AMPA 
Casa de colònies CAL CANDI 

AMPA ESCOLA TORRENT D’EN MELIS (Ed. Primària) 



Més Temps Lliure neix de la mà de dos professionals del sector amb més de 15 anys 
d’experiència en el lleure, un projecte innovador, engrescador i de qualitat. Ofereix els 
seus serveis educatius a escoles, AMPA, grups familiars, associacions i administracions 
que volen realitzar treballs educatius en el temps de lleure. 
 
La nostra tasca educativa es distribueix en diferents àrees: 
  
• Casals d’estiu, Nadal, Setmana Santa activitats que realitzem a cases de colònies, 

institucions, centres escolars o centres esportius.  
 

• Convivències escolars, 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 ajuden a gaudir de la natura i de noves amistats. 

 
 
 
 
 
 

Més Temps Lliure 



Empreses associades 

Tenim un equip humà professional del lleure educatiu formats pels cursos que imparteix 
la nostre pròpia Escola de Monitors i que vetlla amb tot moment pel bon funcionament 
del casal d’estiu. Un equip que gaudeix de la seva feina i dia a dia treballa per a millorar 
els projectes educatius que realitzem a cada escola. 
 
 
Tots els nostre projectes educatius de Lleure estan avalats 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. 





Proposta de programació 

1er dia 2on dia 3r dia 4rt dia 5è dia 

9,00 Sortida des de l’escola Esmorzar 

10,00 

Arribada a la casa// 

Instal·lació 

Creació dels grups de 

treball,  coneixença del 

entorn i normes. 

Visita a la piscina 

municipal de Vilada  

Practica l’aventura 

(Part 1) 

Circuit d’aventura i 

ponts de mico 

Visita a la piscina  

municipal de Vilada 

Recollida d’habitacions 

  

Practica l’aventura (Part 3) 

  

Rocòdrom i Tir amb arc 

13,30 Dinar 

14,30                                                                                           Temps lliure* Valoració: L’estel 

15,30 

 Gimcana de superació per 

equips 

  

*Taller de tenyir samarretes 

Sessió de Ioga Descoberta de 

Vilada:  

Qui sap més sobre 

Vilada? 

Interacció amb la 

gent del poble 

Practica l’aventura (Part 2) 

Piragües al Pantà de les 

Baells  i Agroesport* 

Comiat i tornada a l’escola Cursa d’ orientació: 

Fulla caduca o perenne 

17,00 Berenar 

17.30  Jocs d’aigua 
Preparació de la nit de 

talents 
Tornada a la casa 

Practica l’aventura (Part 2) 

Piragües al Pantà de les 

Baells i Agroesport* 

19,00 Temps lliure i dutxes* 

20,30 Sopar 

21,30 

Joc de nit: L’ameba 

Danses i cançons sota la 

lluna 

TALENT SHOW 

  

Nit d’acampada  

Ruta nocturna 

Llegendes sobre el 

cel estrellat 

Festa de cloenda 

23,30 Acomodament habitacions* 



• Motxilla (petita) per les sortides 
• Roba de recanvi i interior, mudes...  
• Banyador, xancletes lligades i tovalloles 
• Samarretes de màniga curta  i/o llarga 
• Pantalons curts i/o llargs 
• Sabates còmodes, per practicar esports i anar per la  muntanya. 
• Samarreta blanca (per tenyir) 
• Necesser amb estris d’higiene personal 
• Sac de dormir 
• Roba d’abric o anorac (nit) 
• Cangur o impermeable 
• Crema solar, protecció labial, repel·lent de mosquits i gorra                               
• Lot o llanterna 

Que cal portar? 

RECORDEM: que cal dur la roba ben marcada amb el nom i cognoms. 



INFORMACIÓ BÀSICA DATES I PREUS DE LES COLÒNIES 

• Les dates  de les colònies seran la setmana del 25 al 29 de Juny 2018 
 

• La casa de colònies serà Cal Candi al poble de Vilada a 8 Km de la ciutat de Berga 
 

• L’anada i tornada serà amb autocar i ens trobarem el dia 25 de Juny a les 9h a l’avinguda 
verge de Montserrat número 146-148 la tornada serà el dia 29 de Juny a les 17h al 
mateix lloc on hem sortit.  
 

• El preu per participant serà de 205€ inclòs el transport d’anar i tornar. 
 

Un cop acabi el període de inscripció l’11 de Maig es farà a través de remesa bancària el 
cobrament de del 50% del import de les colònies, i l’altre 50% es farà durant la setmana del 
11 al 15 de Juny, serà en aquesta remesa quan les famílies que hagin demanat l’ajuda al 
Ajuntament se’ls hi farà el cobrament de la resta que quedi pendent. Aquells rebuts que 
siguin retornats se’ls hi aplicarà un cost addicional de 5€ en concepte de despeses 
bancàries.  
 

• Serveis Educatius Més Temps Lliure S.L. no s’endurà cap participant a les colònies sense 
les fulles d'inscripció ben complimentades i sense la targeta original del Cat Salut, 
aquesta s’haurà d’entrega el dia de la sortida. 



Cal recordar: 

Documentació necessària per fer la matricula 
• Els fulls d’inscripció omplerts amb totes les dades necessàries i signat per el pare, la 

mare o el tutor legal. (Els podreu demanar a l’oficina de l’AMPA o be, entrant en el 
web de Més Temps Lliure  www.mestempslliure.cat/coloniesdestiucalcandi 

• Una fotografia de carnet adjunt a la inscripció. 
• Una fotocopia de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança medica privada. 
• La fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat. 
• Recepta medica si s’escau. 

 

Els fulls d'inscripció es podran deixar a l’oficina de l’AMPA o be, enviar tota la 
documentació al correu electrònic casaltorrentdenmelis@gmail.com 

 

Beques de les colònies 
En el moment de portar la  inscripció a l’oficina de l’AMPA es facilitaran els fulls d’ajuts 
econòmics les famílies que ho demanin. Aquest s’haurà de registrar a la OAC abans del  
9 de Maig 2018, un cop confirmat l’ajut és important que notifiqueu el import a la 
oficina de l’AMPA. En el cas de no ser així la reserva quedarà anul·lada.  

 

Recordar que el dia que marxem de colònies cal portar la CATSALUT ORIGINAL  
per tal d’entregar-la al coordinador de les colònies 

 

 
 
 



MÉS TEMPS LLIURE 

En cas de qualsevol consulta no dubteu en utilitzar els nostres mitjans de contacte: 

Telèfon: 934 502 756 (AMPA) | 931 056 006 (Més Temps Lliure) 
casaltorrentdenmelis@gmail.com 

facebook.com/Mestempslliure 

Segueix les colònies a: 


