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OFERTA DE COLÒNIES DE 
FEBRER/MARÇ PER A LES AMPAs

Opció només serveis de la casa de colònies sense transport

ESCOLA DE CAMP DEL RAMIÓ

• L’Escola de Camp del Ramió és
una antiga rectoria del S. XIV de 
tres plantes envoltada de 3Ha 
d’esplanades, data com a casa 
de Colònies des de 1988, durant
aquest temps s’han treballat els
diferents plans d’estudis aplicats
a l’educació medi- ambiental. 
Es troba al Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor, i 
ofereix itineraris guiats, tallers
relacionats amb el món rural, 
excursions lúdiques, Colònies
escolars, i moltes coses més... 
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QUE OFEREIX RAMIÓ?
• Totes les activitats que 

es fan a l’Escola de 
Camp de Ramió estan
concebudes per fer de 
l’aprenentatge una 
diversió.

• Oferim colònies escolars
de tres, quatre o cinc 
dies per a les AMPAs
que busquen una 
activitat per als nens
durant la setmana
blanca de Febrer.

Un equip de monitors veterans porten els diferents grups, i 
s’encarreguen de crear el clima de convivència adequat perquè
tothom s’hi senti com a casa.

La ràtio monitor-nen és d’un monitor per cada 10 nens/es.
Els nens/es estan atesos i acompanyats les 24 hores del dia.
Hi ha un director responsable de les Colònies que complementa 
l’equip de monitors.
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AMPLI VENTALL D’ACTIVITATS
Gimcanes
Jocs de pista
Excursions
Jocs tradicionals
Astronomia
Jocs de nit
Danses
Orientació
Tallers: pastisseria, pintura,
fang 
Activitats de natura:
l’hort(regarem, plantarem i
collirem), la granja (cuidarem als
animals), el bosc,...

Totes les activitats estan
lligades per un centre d’interès

Podem adaptar les activitats a les 
necessitats i peticions de cada 
AMPA

OPCIONS

• COLÒNIES DE 3 DIES
• COLÒNIES DE 4 DIES
• COLÒNIES DE 5 DIES

(amb monitors 24 hores
o portant acompanyants de l’AMPA)
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PREUS
amb monitors 24 hores

• DE 40 A 50 NENS

– 3 dies: 105 €/nen

– 4 dies: 155 €/nen

– 5 dies: 200 €/nen

• DE 51 A 60 NENS

– 3 dies: 100 €/nen

– 4 dies: 150 €/nen

– 5 dies: 195 €/nen

PREUS
(sense monitors de la casa)

• DE 40 A 50 NENS

– 3 dies: 100 €/nen

– 4 dies: 145 €/nen

– 5 dies: 190 €/nen

• DE 51 A 60 NENS

– 3 dies: 95 €/nen

– 4 dies: 140 €/nen

– 5 dies: 185 €/nen
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