Necessites més informació?

938 370 966

La Conreria - natura a 30min de Barcelona!
- Província de Barcelona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles
formatius

Descripció:
La casa de colònies La Conreria, es troba situada al Parc Natural de la Serralada de
Marina, dalt d'un turó que permet veure el mar i la costa del Maresme.
Com a primera Escola de cooperació i solidaritat de Catalunya va néixer amb
l'objectiu de conscienciar i sensibilitzar a nens i joves, al voltant de termes com
"cooperació" o "Tercer món", posant l'accent, sobretot, en països de l'Àfrica i
l'Amèrica Llatina.
Amb una cuina casolana i possibilitat de realitzar menús especials o dietes
concretes. Situada a 18 km de Barcelona, a 185km de Lleida, a 114km de
Tarragona i a 58km de Girona.

Equipaments:
- La casa te una capacitat de 350 places.
- Habitacions múltiples de 6 a 18 places.
- 6 menjadors independents amb diferents capacitats.
- 12 sales d'activitats.
- Un teatre.
- Un claustre.
- Jardí.
- Piscina (amb socorrista, oberta de Sant Joan al 15 de setembre).
- Pineda.
- Capella.
- Pistes poliesportives: S'hi pot practicar bàsquet, futbol 7, patinatge, tennis,
voleibol, futbol sala i handbol.
- Camp de futbol de terra: Es pot dividir en 3 camps de futbol 7.
- Vestidors i lavabos.
- Fonts d'aigua.
- Màquines de rentar roba.
- Estenedors.

Activitats:
** Educación infantil y ciclo inicial:
A través de diferents activitats temàtiques, jocs i gimcanes, tallers i jocs de nit,
podreu realitzar les colònies més adients per als vostres alumnes. I com a Escola de
Cooperació us proposem:
. L'Àfrica misteriosa: en Ramon Parraon és un expedicionari que ha vingut a la
Conreria per a convidar-nos a conèixer el continent africà.
. Coneguem els veïns del Magrib: la Fatima i el Said viuen en una haima al desert
del Sahara i ens ensenyen la seva cultura.
. Dóna la volta al món i torna al Born: un viatge per diferents països i cultures.
** Cicle mitjà i cicle superior :
. L'Egipte dels faraons: NOU! el nostre expedicionari ha descobert la ubicació
exacta de la tomba d'Akhenaton i vol viatjar a Egipte per mirar de trobar-la, el
voleu acompanyar en aquesta aventura?
. Viatgem al Magrib: juguem i coneixem el nord d'Àfrica. De la mà dels nostres
exploradors entrarem en una haima, en un mercat àrab...

Des de

58,00€

. Els exploradors de l'Àfrica: descobrirem l'Àfrica amb ulls d'explorador, com els del
Sr.Richard Burton i la seva ajudant antropòloga Maria Bleda.
. Viatge en el temps en tres dies: des dels dinosaures, passant per les coves
prehistòriques, la colonització d'Àfrica... fins als nostres dies.
. La cova prehistòrica: NOU! com vivien els nostres avantpassats? Què i com
caçaven, quines tècniques utilitzaven per pintar les parets...
Aquestes activitats es poden combinar amb esports d'aventura: circuits
d'orientació, rocòdrom, BTT i tir amb arc.
** Secundària:
. Colònies d'esport i lleure: gimcanes, BTT, cursa d'orientació, tir amb arc, slack line,
olimpíades d'esports d'arreu del món, esports nàutics a la platja (amb suplement i
autocar a càrrec del grup), etc.
. Treball de síntesi 1er cicle:
Simularem un accidentat viatge al continent africà que ens permetrà conèixer
l’Àfrica Subsahariana en molt i diversos aspectes: els infants, les condicions de vida,
les cultures, treballarem l’educació per la pau i els drets humans, conscients que la
nostra realitat és plena de diferències. Durant el viatge, els alumnes aniran
confeccionant el seu diari del viatge.
Activitats:
* Preparant el viatge. Enquesta sobre l’Àfrica i gimcana sobre paper, dissenyant
una ruta sobre mapa(SOC,MAT,LLG)
* Descoberta. Recerca de dades i informació sobre Àfrica. (NAT,SOC,MAT,LLG)
* Miris com t’ho miris... Videofòrum (SOC,EVP).
* Mira, toca i experimenta: sales temàtiques ambientades en una comunitat rural
del Txad i un barri perifèric de la capital de Tanzània (SOC,LLG,TEC) - joc de rol
* Fem educació per la Pau. (SOC,NAT,LLG)
* Joc de les discriminacions. (EVP;SOC;LLG)
* Gimcana per l’Àfrica: coneguem diferents països. (SOC, TEC, MAT, LLG, EVP)
* Comerç just i art africà (EVP,SOC,MAT) - tinció i estampació de teixits. Com
fabricar un wari. Trenes, polseres i penjolls africans.
* Instruments amb molta canya: rac-racs i kazoos
* Un món de jocs. Ludoètnia. (SOC,EVP)
* Sopar africà.
* Festa africana (activitat de nit) (MUS)
. Treball de síntesi 2n cicle:
Treballarem com una ONG, per al desenvolupament. Ens aproparem a la realitat
africana: la seva gent, els seus problemes i l'esforç que realitzen. Coneixerem la
marginació en què es troba l'Àfrica respecte a la resta de països del "Nord".
Activitats:
* Estudia i documenta't: què en sé d’Àfrica, què en saben al meu poble o ciutat,
què en diu la gent d’aquell país? (Àrees de Llengües, Ciències Socials, Ciències
Naturals, Matemàtiques, Visual i Plàstica)
* Videofòrum (Àrees de Llengües i Ciències Socials)
* Viatgem al Txad: coneguem una petita comunitat rural, la seva gent, com viuen,
els seus problemes, les seves il·lusions... (Àrees de Ciències Socials, Ciències
Naturals, Llengües, Tecnologia) - joc de rol
* Viatgem a Tanzània: coneguem un barri perifèric d’una gran ciutat... (Àrees de
Ciències Socials, Ciències Naturals, Llengües, Tecnologia)
* Escollim un projecte de cooperació (Àrees de Matemàtiques, Tecnologia, Ciències
Socials, Ciències Naturals)
* Per a una bona campanya de Marketing: donem a conèixer el nostre projecte
(Àrees de Visual i Plàstica, Llengües)
* Juguem a fer educació per al desenvolupament (Àrees de Ciències Socials)
* Joc de les lletres perdudes (joc de nit) (Àrees de Ciències Socials,Llengües,
Educació Física i Matemàtiques)
* El joc del deute extern (Àrees de Matemàtiques, Ciències Socials)
* La festa africana: dansem al seu ritme (activitat de nit) (Àrees d’Educació Musical i
Educació Física)
* Sopar africà (activitat de nit)

Preus:
- Les colònies de 2 dies / 1 nit (allotjament + 1 pensió completa + activitats sense

esports d'aventura) des de 58,00.-€ per alumne en temporada baixa (del 01/09/17
al 28/02/18), i des de 62,25.-€ per alumne en temporada alta (del 01/03/18 al
31/08/18).
- Les colònies de 3 dies / 2 nits (allotjament + 2 pensions completes + activitats
sense esports d'aventura) des de 106,68.-€ per alumne en temporada baixa i des
de 114,50.-€ per alumne en temporada alta.
- Colònies en anglès: 2 dies/1 nit des de 60,73.-€ en temporada baixa i 66,20.-€ en
temporada alta. 3 dies/ 2 nits des de 111,23.-€ en temporada baixa i 119,40.-€ en
temporada alta.
- Colònies combinat natura/aventura: 2 dies/1 nit des de 68,49.-€ en temporada
baixa i 72,75.-€ en temporada alta. 3 dies/ 2 nits des de 117,18.-€ en temporada
baixa i 125,50.-€ en temporada alta.
- Per a la resta d'estades consultar preus (crèdits de síntesi, etc.)

Tingues en compte
. Les habitacions cal deixar-les abans de començar l'activitat del matí de l'últim dia
contractat.
. Cal fer un pagament inicial (bestreta) del 30% per tal que la reserva sigui
definitiva.
. Si ho necessiteu, nosaltres ens podem encarregar del servei d'autocars des de
l'escola a bons preus.

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

