
Anem de 
colònies !

25, 26 i 27 d’abril de 2018

Centelles

(Parc natural del Montseny)

MAS BANYERES



La Casa

Com arribar-hi:

 Es pot arribar amb autocar i cotxe

particular fins a la pròpia casa de 

colònies. Cal prendre la carretera 

C17 (antiga N-152) direcció Vic i 

agafar la Sortida 46 (Centelles Nord -

Hostalets de Balenya). Anant direcció

Centelles trobareu el trencall amb les 

indicacions de Mas Banyeres a la 

vostra dreta.

 Amb transport públic cal agafar la 

RENFE direcció a Vic i baixar a 

l'estació de Centelles, 2 km a peu.



Equipaments i serveis

Mas Banyeres, masia senyorial del segle XI on va viure Jacint 

Verdaguer, està envoltada de boscos de roures alzines i camps 

de cultiu. El seu entorn immillorable, davant del parc natural del 

Montseny, a la plana de Vic, ens permet disposar d’unes 

instal·lacions idònies per dur a terme activitats d’oci durant tot 

l’any.



INSTAL·LACIONS
• Camps d’esports. 
• Granja d’animals. 
• Zona lúdica infantil. 
• 40 hectàrees de bosc propi. 
• Zones lúdiques i de pícnic

✓ Cuina casolana, amb menús equilibrats que es cuinen a 
la mateixa casa de colònies. Preparats per intoleràncies
alimentàries en cas que sigui necessari. 

✓ Productes ecològcs i de proximitat.

✓ Cases de colònies properes a centres mèdics.



Què cal portar?...
➢ Una motxilla petita amb 

l’esmorzar del primer dia.

➢ Un sac de dormir. 

➢ Un pijama.

➢ Calçat esportiu o de muntanya 

➢ Tres mudes 

completes.(samarreta, jersei, 

mitjons, calces/calçotets i 

xandall)

➢ Una peça de roba d’abric.

➢ Un necesser amb pasta de 

dents i raspall, gel/xampú, pinta, 

colònia i tovalloleta)

➢ Tovallola de bany.

➢ Una bossa per la roba bruta.

➢ Una llanterna.

➢ Una gorra.

➢ Protecció solar

➢ Xancletes

➢ Cantimplora

➢ Targeta original de la 
Seguretat Social

 IMPORTANT:

CAL QUE TOT VAGI MARCAT 
AMB EL NOM

NO PODEN PORTAR 
LLAMINADURES, DINERS, 
MÒBILS, MP3 I MAQUINETES 
DE JOCS



Què farem?...

Dia 1 

- Arribada a la casa i esmorzar

- 10h: Activitat 

- 12,30h: Temps lliure

- 13h: Dinar

- 14h: Temps lliure

- 16h: Activitat

- 17,30h: Berenar

- 18h: Joc de tarda

- 19h: Temps lliure

- 20h: Sopar

- 21h:Temps lliure

- 22h: Activitat de nit

- 23h: A dormir!



Dia 2 

- 9h: Esmorzar

- 10h: Activitat 

- 12,30h: Temps lliure

- 13h: Dinar

- 14h: Temps lliure

- 16h: Activitat

- 17,30h: Berenar

- 18h: Joc de tarda

- 19h: Temps lliure

- 20h: Sopar

- 21h:Temps lliure

- 22h: Activitat de nit

- 23h: A dormir!



Dia 3

- 9h: Esmorzar

- 10h: Activitat 

- 12,30h: Temps lliure

- 13h: Dinar

- 14h: Temps lliure

- 15h: Tornem



Activitats Cicle Inicial





Activitats Cicle Mitjà i Superior





Centres d’interès
Cicle Inicial

La Bruixa Riallera vol cuinar un pastís, ja té tots les ingredients

però li falten les pinyes.. i no les troba, i és que l’Esquirol Faristol

les ha recollit totes, però ara no recorda on les ha amagat. 

Vinga, amb la Bruixa Rialler i l’Esquirol Faristol, ho

aconseguirem!. Som-hi!

 Les pinyes Faristol . Anem a buscar les pinyes! 

 El Mag . Ui.. Què li passa? Què ha perdut la recepta i que si 

no la troba la Bruixa sabrà que ha remenat les seves

coses? 

 Els ingredients màgics: Busquem els ingredients per a un 
veritable pastis de Bruixa.

 Les titelles del Tronquet .La Bruixa està tan contenta i el 

Faristol també està tant i tant content, els hem ajudat tant

que ens volen fer un regal!.. 



Cicle Mitjà i Superior

El Vicenç és un geòleg que estudia els fòssils, i sap que a

la zona de Centelles pot trobar les explicacions a tots els

dubtes de la humanitat! Només li falta trobar 1 fòssil. Un

fòssil que donarà llum a tota la comunitat científica.

 El Mapa Perdut: Seguirem el mapa. El Mapa!? On és?

 Les Fites Amagades: haurem de trobar on va deixar el

Vicenç les marques…però ara resulta que les has

escampat arreu per despistar als possibles lladres de

fòssils?

 El fòssil oblidat Per fi! Ja tenim el mapa, i les fites ben

definides!.. ara només ens falta trobar el Fòssil.

 Discoteca: Una gran feina s’ha de culminar amb una

gran festa!. Ara toca moure l’esquelet!.



 DE LA CASA I DE L’ENTORN...

FOTOGRAFIES...

















Moltes gràcies per la 

vostra assistència


