Necessites més informació?

938 370 966

Cal Mata - Vine a la casa de la Marta Mata!
- Província de Barcelona
Apte per a Infantil, Primària

Descripció:
Cal Mata es una masia del segle XII situada en al nucli de la població de Saifores, a
la comarca del Baix Penedès. És una gran superfície plana i tancada, envoltada de
boscos, vinyes i camps de conreu.

Equipaments:
- Places totals: 120 (exclusivitat a partir de 80 places)
- Habitacions: de 4 a 16 placess, amb bany.
- Sales per a activitats: 5 en total (una de 250m2)
- Exteriors: pati de 2.500m2, sorral, parc infantil, barbacoa, bosc proper.
- Piscina: 10x6m

Activitats:
Les colònies tal i com les entenem des de Cal Mata, venen de la mà de l'ideari que
la Marta Mata ens ha transmès: "Dret a saber ser home i dona avui, a saber
interpretar i comprendre la realitat canviant, a construir la pròpia llibertat, a
progressar, a crear riquesa humana, material, cultural, cívica, associativa i
solidària".
Per aquest motiu treballem a partir de la convivència, el descobriment de l'entorn,
la creativitat i la imaginació, posant als infants en el centre d'un eix d'animació, on
son els protagonistes, junt amb la responsabilitat i l'experiència de tot un equip de
la casa de colònies.
Les programacions estan dividides en 3 eixos temàtics:
** La Xemeneia dels contes: activitats relacionades amb els contes:
- “El Gran Viatge de La Gotaverda i La Gotablava”: una capbussada fantàstica a
partir de la història que ens narra la mestra Àngels Garriga, de com dues gotes
d'aigua se'n van d'excursió per tot arreu on hi ha aigua… un bon dia aquestes dues
gotes es troben una fada de l'aigua... voleu saber com continúa la història?
- “El Petit Príncep”: un dia un aviador intrèpid i valent sobrevolava el desert quan
de sobte l'avió va fer pana... aquest esdeveniment que en principi era dolent va
acabar sent una de les aventures més grans i màgiques. La voleu conèixer? Aneu
sota el lledoner que algú us espera...
Amb activitats de descobriment de l'entorn, racons d'experimentació, gimcanes pel
bosc i jocs de pistes, tallers plàstics, vetllada de danses i cançons, jocs de cucanya,
excursions, jocs nocturns, tot relacionat amb cada conte eix temàtic de l'estada.
** El Lledoner: activitats relacionades amb l'entorn natural i l'educació ambiental,
amb tres programes:
- “El bosc encantat”: el follet del bosc ens convida a viure la màgia, la natura i la
fantasia, amb senzillesa i simpatia.
- “La Caterina, ¿remeiera o bruixa?”: deien que la Caterina era especial, diferent.
Deien que era una persona amb poders extraordinaris. Deien que l'havien vist pel
bosc, caminant les nits de lluna nova i prop de les aigües les nits de lluna vella.

Des de

63,00€

Voleu conèixer el bosc i les seves propietats amb ella?
- “La Carmina ja no contamina”: La Carmina i els seus ajudants ens acompanyaran
en l'aventura dels invents, l'ecologia i la natura. A partir d'aquest personatge
treballarem el cicle de les deixalles, el reciclatge i l'entorn.
Amb activitats com descobriment de l'entorn, racons d'experimentació, gimcanes
del bosc i jocs de pistes, reconeixement de rastres, tallers plàstics, vetllada de
danses i cançons, jocs de cucanya, jocs de taula gegants, representació d'una fira
medieval, excursions, jocs nocturns, tot relacionats amb cada eix temàtic de
l'estada.
** El trapeci: activitats relacionades amb l'educació artística:
- “El màgic món del circ”: Saifores a vegades és visitat per una companyia de circ, en
Trip i en Trap, i porten amb ells uns artistes molt ben preparats. Voleu conèixer
l'espectacle d'aquest parell de pallassos?
- “El món de la música”: Cal Mata ha sigut la destinació de dos germans que venen
de móns llunyans amb els seus instruments i melodies, viatgen des del país del
silenci. Voleu saber quines notes són màgiques?
Amb activitats com jocs de pistes pel bosc (relacionades amb l'animació i el circ o
treballant els ritmes i temps musicals), jocs de cucanya d'animació, representació
de circ amb disfresses i maquillatge, ombres xineses amb instruments, visites
dinamitzades al Museu Pau Casals, racons d'experimentació amb instruments de
vent, corda, percussió, tallers d'expressió i creativitat musical, tallers de danses i
cançons, jocs nocturns.. tot relacionat amb cada eix temàtic de l'estada.
** Excursions d'1 dia: "La Carmina i les seves joguines", "De la natura a la taula", "El
màgic món del circ", "La Gotaverda i La Gotablava", "Per Carnaval tot s'hi val!", "5
sentits per descobrir".

Preus:
** Temporada baixa (16 setembre al 15 de març, i de dilluns a dimecres fins el 31
de març): estada de 2 dies/1 nit des de 63,00.-€ per alumne o 3 dies/2 nits des de
101,00.-€ per alumne.
** Temporada alta (1 d'abril a 23 de juny): estada de 2 dies/1 nit des de 68,00.-€
per alumne o 3 dies/2 nits des de 112,00.-€ per alumne.
** Visitas 1 dia: 11,50.-€ o 12,50.-€ per alumne (suplement de 6,50.-€ si voleu afegir
el dinar).

Tingues en compte
- Preus amb l'IVA inclòs.
- Els preus inclouen l’esmorzar de mestres tant a les sortides d’un dia com a les
colònies
independentment de si es realitzen àpats a la casa o no.
- Caldrà confirmar les places 7 dies abans en les estades de colònies i 5 dies abans
en les sortides d'un dia. Les places mínimes a pagar seran 5 per sota les places
confirmades abans de l'estada
- S'inclou visita a l'escola (només en el cas de escoles que no hagin fet estades
prèvies a la casa)
- Menjar casolà i productes de proximitat
- Monitors de 10 a 12:30 hores, de 14:00h a 17:00h, de 18:00h a 19:00h i de 21:00h
a 22:30h – Aquests horaris s’adaptaran al cicle educatiu.
- Les activitats d'alguns programes es poden barrejar amb altres d'altres
programes.

programes.
- Consulteu-nos tots els tallers disponibles per a cada cicle.

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

