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Estiu

Fundesplai posa l’accent a garantir la qualitat de les activitats i que arribin a tots els infants

Moltes novetats per a un estiu ple
de propostes lúdiques i educatives
Quatre novetats destacades

@froi_salgado

Froilán
Salgado

D

es de Fundesplai
es posa l’accent
en la importància
educativa i social que
les activitats d'estiu
tenen en els infants, els
joves i les famílies.

Participar en unes colònies ajuda els infants
a desconnectar, a descansar i a aprendre a ser
més autònoms. A més,
coneixen nous llocs i viuen uns dies en contacte
amb la natura. Participar
en unes colònies o uns casals permet als infants fer
nous amics, passar-s'ho
bé i viure experiències
positives que recordaran
durant molts anys!
Cada estiu des de Fundesplai s'impulsen propostes
innovadores. Entre les
novetats d’enguany destaca el casal que s’organitza
al MNAC, que se suma
als que ja es venien fent
en d’altres museus; l’stage musical amb el grup
“Amarcord”, participant
al programa de TV3 “Oh
happy day!”; el camp de
treball amb anglès i les
colònies “A ballar!.

Reporters.

Casal musical amb el cor Amarcord d’'Oh Happy Day!'

Casal en el Museu Nacional
d’Art de Catalunya
Aquest estiu Fundesplai
organitza el casal del Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
En aquest casal infants i joves
d’entre 8 i 14 anys poden
gaudir de les seves vacances
d’una forma lúdica i divertida

La Fundació Paidós-Fundesplai
organitza a Sant Cugat un
casal vinculat a la proposta
artística amb integrants del
cor Amarcord, grup vocal que
va participar en el concurs Oh
Happy Day! La programació

en un entorn totalment diferent a l'habitual i immillorable
ajudant un androide del futur
a recopilar dades a través dels
audiovisuals i les arts, per tal
de crear el museu ideal del
futur.

Colònies
de ball a Puig-reig
Fundesplai organitza les colònies “A ballar!” a Puig Reig,
amb l’objectiu de combinar
la dansa i l’expressió corporal amb el lleure educatiu
a infants i joves d’arreu del
territori. Els nois i les noies

està dissenyada per especialistes i pensada per gaudir de
la música i la dansa a través
d'un repertori vinculat a les
cançons que ells mateixos
van treballar durant l’estada
al programa.

Camp de treball: millorar
l’entorn i aprendre anglès!

participants passaran uns
dies inoblidables compartint
estones màgiques amb amics
i companys, tot realitzant
activitats variades, gimcanes,
jocs de nit, excursions i molt
més en un entorn privilegiat.

Fundesplai organitza per a
aquest estiu un total de 10
camps de treball, una activitat que utilitza la metodologia
de l’Aprenentatge i Servei,
especialment dirigida a nois
i noies de més de 15 anys.

Entre les novetats d’enguany
destaca el camp Get Fun in
Montsec, íntegrament en
anglès, que alternarà feines
de recuperació de l’entorn
proper a Àger, amb activitats
de lleure i aventura.

Una iniciativa inèdita que convida els participants a fer de reporters en plena naturalesa

'El Periódico' i Fundesplai impulsen una campanya de colònies
@fundesplai

Martí
Roca

E

l Periódico de
Catalunya i
Fundesplai s’han
unit per impulsar un
programa d’estades de
colònies d’estiu dirigit
a nens i nenes d'entre 7
i 14 anys. La col·laboració d'ambdues entitats
fa aquesta oferta especialment atractiva tant
pel contingut i qualitat
de les activitats i instal·lacions com per un
preu molt assequible.

Els nois i noies que participin en aquestes colò-

nies viuran l’aventura de
fer de reporters en plena
natura. De la mà d’El Periódico hauran d'investigar i elaborar informació sobre un succés que
es desenvolupa en els
voltants de cada casa.
Així, se’ls convidarà a
passejar, buscar indicis,
prendre notes, fer fotos,
aprendre una mica d’anglès i treure conclusions
sobre el que el succés
tingui o no de cert... En
acabar la seva estada,
tots marxaran a casa
amb un exemplar d' El
Periódico fet per ells!
Un record de totes les
bones estones que passaran aquest estiu. I és
que durant les colònies

els nois i noies participaran en tallers de natura, gimcanes, esports,
jocs de camp, tallers,
educació en valors... I
depenent de l’edat i de
la casa de colònies que
escullin, també podran
fer piragua, bosc vertical, astronomia, tir amb
arc, excursions, escalada
als arbres...

Estiu de colònies
amb 'El Periódico'
Informació i reserves
http://estiudecolonies.elperiodico.cat
o trucant al 93 474 46 78
Preu per setmana:

350

€

Promoció

famílies

Fundesplai
15% de descompte:

297,50 €

Codi promocional FAMILIES2016

Aquesta primera edició
d’“Un estiu de colònies
amb El Periódico” ofereix
cinc tandes d’una setmana, entre el 26 de juny
i el 30 de juliol, en cinc
cases de colònies situades
en diferents en emplaçaments privilegiats de la
geografia catalana.

