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DILLUNS
2 DE MAIG DEL 2016

programa ESTIVAL d’oci infantil

EL PERIÓDICO ofereix estades
al juny i al juliol amb Fundesplai
FUNDESPLAI

‘Estiu de
colònies’ està
dirigit a xavals
d’entre 7 i 14 anys
El projecte permet
set dies d’activitats
i allotjament per
només 350 euros

Les colòni·
es estan coordinades per monitors
experts, tots ells amb àmplia i con·
trastada experiència. Totes les ca·
ses incloses a l’oferta compten amb
les millors condicions que ofereix
Fundesplai, estan equipades amb
piscina i ubicades en emplaça·
ments privilegiats. Les cinc colòni·
es que EL PERIÓDICO ha seleccio·
nat per ubicar aquestes 200 places
inclouen diferents punts de la geo·
grafia catalana: Les Codines, a
Montesquiu (Osona); l’alberg de
Viladoms de Baix, a Castellbell i el
Vilar (Montserrat-Serra de l’Obac);
la Rectoria de la Selva, a Navès
(Solsonès); Can Grau, a Olivella
(Garraf), i Els Porxos, a Vilanova de
Sau (Guilleries). H
UBICACIONS DE LES CASES /

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E

L PERIÓDICO, en col·
laboració amb la Funda·
ció Catalana de l’Esplai
(Fundesplai), llança a par·
tir d’avui un programa de colònies
d’estiu dirigit a nens i nenes amb
una edat compresa entre els 7 i els
14 anys. La col·laboració de les dues
entitats fa aquesta oferta especial·
ment atractiva tant pel preu, 350
euros a la setmana, com pel contin·
gut i la qualitat de les activitats i
instal·lacions. L’Estiu de colònies d’EL
PERIÓDICO pretén ser una alterna·
tiva assequible i de gran qualitat
per a les famílies que no volen re·

estiudecolonies.elperiodico.cat. La
inscripció es pot fer a la mateixa
web o a través del telèfon 93 474 46
78.
Els xavals disfrutaran d’un pla
d’activitats que inclou esports, con·
tacte amb la naturalesa, treball en
equip, jocs de camp, tallers plàstics
i d’oci. Com a complement d’aquest
ampli pla de treball, els nens també
tindran l’oportunitat de fer de re·
porters. A les colònies d’EL PERIÓ·
DICO els participants hauran d’in·
vestigar i elaborar informació so·
bre un succés que es desenvolupa
als voltants de la casa. Amb aques·
ta excusa seran convidats a passe·
jar, buscar indicis, prendre notes i
treure conclusions sobre el que el
succés tingui o no de cert.

33 Una activitat aquàtica durant unes colònies d’estiu.
nunciar a oferir les millors opcions
d’oci als seus fills.
L’oferta està limitada inicial·
ment a 200 places, i inclou esta·
des des del 26 de juny fins al 31
de juliol. La durada de les colòni·

es és de set dies, amb inici en diu·
menge i final en dissabte, de ma·
nera que els pares poden acompa·
nyar els fills fins al lloc d’acollida
i conèixer de primera mà l’entorn
i les excel·lents instal·lacions on

s’allotjaran. El preu inclou la pen·
sió completa i tots els materials ne·
cessaris per portar a terme les ac·
tivitats programades. La informa·
ció de les cases disponibles es pot
consultar a la pàgina web http://

