Necessites més informació?

938 370 966

Castell de Fluvià - Granja-escola i programa
esportiu
- Província de Girona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària

Descripció:
Al municipi de Sant Esteve de Palautordera, a la comarca del Vallès Oriental. Casa
fortificada del 1154 i classificada com a Patrimoni Nacional. Situada als peus del
Montseny, és ideal per a activitats esportives i excursions.
A 48 km de Barcelona i a 50 km de Girona.

Equipaments:
- 228 places.
- Habitacions de 4 a 16 places i una de 24 places.
- Calefacció central.
- 6 sales d'activitats i 1 menjador de 180 places.
- Amb camps de futbol, pista poliesportiva amb 3 camps de bàsquet, 2 piscines, 2
parcs infantils, 3 camps d'aventura (1 per als més petits) i estany dins de la finca.
- Amb granja dins del mateix centre.

Activitats:
**Programa de granja-escola. (per a tota la Primària).
. La granja: contacte i coneixement dels animals de granja, les feines del granger,
els estris de feinejar i el mas. Podrem tocar i manipular la llana de les ovelles un
cop les han esquilat (finals d'abril, principis de maig).
. El món del cavall: els èquids del nostre estable, atenció, cura i passeig amb carro
pels entorns del centre. (grups a partir de CM muntaran a cavall).
. Pastisseria: taller d'elaboració, cocció i presentació artesana de productes de
pastisseria.
. L'hort: conèixer i practicar les feines d'un pagès treballant un trosset de l'hort i
reconeixent hortalisses. Plantar un enciam que ens emportarem a casa per veure
com va creixent.
. Gran Pista Americana a la natura (CI). NOVETAT!
. Petits pilots (EI).NOVETAT!
. Activitats de corda: espai a l'aire lliure que permet la realització de diverses
activitats esportives com: tirolina, escalada en rocòdrom, circuit de ponts elevats,
etc.
. El bosc Mediterrani: itinerari de natura, observació per conèixer el bosc
mediterranim recollida de plantes i confecció d'un mural.
. Activitats de nit: jocs de nit, vetllades o festa final.
**Programa esportiu. (per a CM, CS i ESO).
. Escalada i escalada cooperativa: recorregut per colors i nivells.
. Circuit de ponts: diferents circuits segons l'edat dels alumnes.
. Tirolina al mig del bosc.
. Gran tirolina des de la torre (ESO).
. Balance Lake: circuit per equips al llac del Castell (a partir de l'abril).
. Tir amb arc.
. Castell de Montclús: seguint una ruta de senderisme arribarem fins el Castell de
Montclús, d'estil romànic del s.XI-XII.
. Orientació: recorregut pel parc que posa en pràctica la nostra capacitat

Des de

69,92€

d'observació i les nostres habilitats amb la brúixola per tal de localitzar el rumb i la
posició.
. Ràpel: realitzarem el descens d'una paret mitjançant la tècnica de ràpel, caminant
d'esquena per la superfície vertical agafats amb cordes.
. Guerra dels Segadors: coneixerem els esdeveniments ocorreguts en el context de
la Guerra dels Segadors l'any 1640, a través d'un còmic i l'heràldica dels Senyors de
Fluvià.
. BTT (a partir de CS): ruta per un itinerari proper al centre de colònies (CS i ESO) o
per un circuit tancat dins el centre (CM).
. Equitació: iniciació a la munta amb l'aprenentatge dels aires bàsics i les seves
transicions al tancat de la granja-escola.
. Jumper Extrem: després de grimpar per un tronc, on treballarem les diferents
habilitats com l'equilibri, realitzarem un salt per calcular la distància a la qual hem
arribat.
. Activitats de nit: jocs, vetllades o festa final.
**Programa sortides d'1 dia.
. Multiaventura o 1 dia amb canya!: Fes el teu pack a mida!. Camp d'aventura (EI),
Circuit de ponts, tirolina, escalada horitzontal (CM), i a partir de CS: escalada,
tirolina, circuit de ponts, jump extrem, ràpel, etc.
. 1 Dia a la Granja (renovada!)
. 1 Dia d'Activitats Tradicionals: LA TARDOR (Teambuilding), LA CASTANYADA AMB
PANELLETS, HALLOWEEN, NADAL o EL CARNESTOLTES.

Preus:
- Colònies tardor:
** 3 dies / 2 nits des de 92,00.-€ per alumne, amb allotjament, 2 pensions
completes, dinar del 1r dia i programa d'activitats.
** 2 dies / 1 nit és de 69,92.-€ per alumne, amb allotjament, 1 pensió completa,
dinar del 1r dia i programa d'activitats.
- Colònies temporada mitja:
(14 a 30 abril)
** 3 dies / 2 nits des de 121,92.-€ per alumne, amb allotjament, 2 pensions
completes, dinar del 1r dia i programa d'activitats.
** 2 dies / 1 nit és de 84,56.-€ per alumne, amb allotjament, 1 pensió completa,
dinar del 1r dia i programa d'activitats.
- Colònies primavera:
(8 a 12 abril/ maig i juny)
** 3 dies / 2 nits des de 133,22.-€ per alumne, amb allotjament, 2 pensions
completes, dinar del 1r dia i programa d'activitats.
** 2 dies / 1 nit és de 87,48.-€ per alumne, amb allotjament, 1 pensió completa,
dinar del 1r dia i programa d'activitats.
- Sortides d'1 dia
* Multiaventura: 16,27.-€ maig i juny / 15,15.-€ resta de l'any i tots els dilluns.
* 1 dia amb canya!: 17,95.-€ maig i juny / 16,83.-€ resta de l'any i tots els dilluns.
* Castanyada amb panellets: 13,81.-€ per alumne.
* 1 dia de granja, i resta d'activitats tradicionals: 14,31.-€ maig i juny / 13,19.-€ resta
de l'any i tots els dilluns.
- Consultar a dates i estades concretes (segons temporada: baixa, promoció, etc.).
- Preus amb l'IVA inclòs.

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

