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EL MOLÍ DE LA RIERA 
 
 
La casa és un antic molí farinerantic molí farinerantic molí farinerantic molí fariner adaptat com a casa de colònies, que 
encara conserva el molí de blat. 
Ubicada a 500 m. del poble de Sant Pere de Torelló i peu de les 
serralades de Bellmunt i Puigsacalm permet admirar paratges singulars 
envoltats d'alzinars i boscos de ribera. 
Més de 20 anys de funcionament20 anys de funcionament20 anys de funcionament20 anys de funcionament avalen unes instal·lacions equipades 
per acollir-vos còmodament. Un equip humà amb gran experiència i una 
cuina casolana i de mercat.  
 
SERVEIS: 
- Calefacció 
- Televisió 
- Video 
- DVD 
- Equip de so 
- Megafonia 

ALTRES CARACTERÍSTIQUES: 
- Molí fariner 
- Sales polivalents  
- Zona Wifi  
- Projector i pantalla 
- Petita cuina auxiliar 

 
ACTIVITATS 

 

COLONIES ESCOLARS 
2 DIES 

Infantil  
P3, P4, 
P5 

Primària 
Cilce 
inicial 

Primària 
Cicle 
Mitjà 

Primària 
Cicle 
Superior 

ESO 
Cicle 
inicial 

El molí Fariner i altres vells oficis      
Planeta blau, planeta verd      

Activitats adaptades segons projectes      

 

COLONIES ESCOLARS 
3 DIES 

Infantil  
P3, P4, 
P5 

Primària 
Cilce 
inicial 

Primària 
Cicle 
Mitjà 

Primària 
Cicle 
Superior 

ESO 
Cicle 
inicial 

Molina que molinaràs i altres vells 
oficis 

     

Un planeta, mil colors      
Activitats adaptades segons projectes    * * 

 
 
* Poden incloure activitats d’aventura (tirolina, pont tibetà…), Hípica. 
Preus addicionals. 
* Podeu veure els continguts clicant a sobre l’arxiu. 
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Activitats 
 

 Aula de natura 

 Educació ambiental 

 Apicultura 

 Jocs  

 Manualitats 

 Oficis i tradicions 

 
Prehistòria i 
història 

 Ecologia 

 
Act. 
lúdicoesportives 

 Crèdits de síntesi 

 Aventura 

 
Excursions i 
descobertes 

 Tallers de tardor 

 Equitació 

 
Transformació 
d'aliments 

 Castanyada 

 Festes populars 

 
Ecosistemes i 
natura 

 
 
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES I DE LLEURE 
 

CCC    Les activitats estan dissenyades per l’equip de la casa (monitors i 
educadors ambientals…), atenent la realitat sociocultural i natural 
del nostre territori, La Vall del Ges. 

 
CCC    Els contiguts exposats dins cada centre d’interès estan adaptats 
als diferents nivells educatius. 

CCC    L’objectiu principal i comú a totes les activitats és experimentar i 
viure amb i en la Natura, durant les diferents estacions i amb 
variades finalitats. Així tots els centres d’interès combinen 
passejades i descobertes, tallers de manipulació i jocs a la Natura. 

CCC    Mestres i monitors treballen en equip durant l’estada. La bona 
coordinació i coneixement del centre d’interès faran de l’estada el 
que pretenem… una gran experiència!!! 

CCC    Cada escola, cada classe és diferetn, per això aprifitem les 
circumstàncies especials que cada grup aporta per adaptar les 
activitats i, en qualsevol cas, enriquir-les amb noves vivències i 
experiències.  

 
 

 

Distàncies principalsDistàncies principalsDistàncies principalsDistàncies principals    
de Barcelona: 87 km 
de Girona: 62.7 km 
de Tarragona: 160 km 
de Lleida: 173 km
 

AdreçaAdreçaAdreçaAdreça: Mas El Molí de la Riera, s/n 
Codi Codi Codi Codi PostalPostalPostalPostal: 08572 
PoblacióPoblacióPoblacióPoblació: Sant Pere de Torelló (BARCELONA) - (Osona) 
 

 

 



 

VIATGES SANTAMAR SL  TELF/ 935805577 / 625591617 
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com  

 

PARÀMETRES DE CONTRACTACIÓ 
» Mínim de contractació en exclusivitat a pensió completa: 50 
places. 

» Mínim de contractació per compartir a pensió completa : 25 
places. 

» Mínim de contractació per estades d’1 dia a dinar compartint: 30 
places. 

» Els nens menors de 5 anys, en estades de cap de setmana, 
descompte del 50%. 

» El nens menors de 2 anys són gratuïts en les estades de grups de 
famílies. 

» Es comptaran com a nens els joves fins a 16 anys. 
» Les places per sota de les contractades, ja sigui en exclusivitat o 
per compartir, seran cobrades al 100% del preu de nen. 

» Les places per sota dels mínims de contractació en règim 
d’allotjament seran cobrades al 100 % del seu preu. 

» Les places anul·lades en règim de pensió alimentària seran 
abonades al 75% de seu cost sempre que no estiguin per sota dels 
mínims de contractació. 

» La instal·lació quedarà reservada quan el seu administrador rebi 
el import del dipòsit juntament amb el full de contracte 
degudament signat. 

» En cas d’anul·lació de l’estada, per causes alienes a la casa, el 
dipòsit no serà retornat en cap cas. 

 
DESCOMPTES I PROMOCIONS 
» Es disposarà d’una plaça gratuïta per cada 15 places de nens en 
les estades escolars. 

» Als professors i dirigents dels grups de nens, el preu aplicable 
serà el de nens. 

» Els grups d’adults “especials” descompte d’un 15%. 
 
ESTADES AMB ACTIVITATS 
» El ràtio de monitors/nen és d’un monitor per cada 12-18 nens. 
» L’horari de les activitats és de 3,5 hores pel matí, 3,5 hores per la 
tarda i de 1,5 hores per a l’activitat de nit (períodes de vigilància 
inclosos). 

» Per estades amb activitats amb menys de 25 places hi ha un 15% 
suplementari. 

» Els dies de canvi de grup (dimarts, dimecres i dijous), el grup 
entrant comptarà amb el monitoratge a partir de les 14,30h, llevat 
que s’acordi i s’indiqui expressament qualsevol modificació en les 
observacions del contracte de reserva de places. En qualsevol cas 
el director/a d’activitats coordinarà amb els professors la formació 
dels grups i els detalls de l’estada tan bon punt el grup arribi a la 
casa. 


