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QUI S O M
L'Escotilló és una associació sense ànim de lucre que sorgeix després d'anys
d’experiència en el món del lleure en diferents àmbits. La llarga trajectòria
com a monitors i directors de lleure i la vocació envers aquesta disciplina, ens
va portar a crear el nostre propi projecte la primavera de l'any 2012.
L'associació organitza diverses activitats de lleure i oci, tot i que estem
especialitzats en casals d'estiu i cursos de teatre infantil i juvenil. Ens
adaptem segons les necessitats d’espai, temps, organització i pressupost, ja
sigui per a particulars, escoles o empreses, posant sempre èmfasi en les
tradicions i celebracions del nostre país.
L'equip fundador està format per joves graduats en turisme i certificats com a
monitors i directors de lleure per la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya. Comptem amb un ampli equip de dirigents titulats,
amb gran experiència en aquest món.
En els darrers anys, hem organitzat fins a 5 casals d'estiu simultanis a
Sabadell i al Vallès, així com cursos de teatre per a joves, que actualment es
duen a terme en col·laboració amb la companyia Àrtic Teatre.
Som un equip de professionals conscienciats amb l’educació dels infants,
joves i adolescents, i procurem que la nostra feina esdevingui també un eix
social en altres activitats d’animació com festes d'aniversari, animació de
carrer per a comerços o esdeveniments especials per les diverses èpoques
festives de l'any com Nadal (Caga tió, Pastorets, Pare Noel, etc.), carnestoltes
o Sant Jordi.
L'estiu del 2020 va estar marcat per les circumstancies de la pandèmia, cosa
que va fer-nos replantejar la nostra dinàmica habitual per poder dur a terme
les activitats de la manera més segura possible. En aquest dossier trobareu el
nostre protocol, el qual va permetre poder organitzar un estiu segur.
Actualment, després de fer-nos un lloc en el món del lleure, volem seguir
aportant el nostre granet de sorra, oferint els nostres serveis amb la mateixa
passió i vocació que quan vàrem començar.

COLÒN I E S D ' E S T I U 2022
QUAN?
Del 11 al 15 de juliol
EDATS?
Des de primer de primària a sisè de primària (cursos d'infantil a valorar)

ON?
- Casa de colònies El Pedraforca
És una masia catalana situada a Saldes (Barcelona), totalment restaurada i
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https://casa-de-colonies-pedraforca.business.site/

PREU?
Colònies 280€
Colònies si fan 2 setmanes de casal 274€
Colònies si fan 3 setmanes de casal 266€
Colònies si fan 4 setmanes de casal 256€
*Anem i tornem amb transport privat (autocars) i el pressupost inclou
aquesta despesa.

IMPORTANT: DURANT LES COLÒNIES, HI HAURÀ SERVEI DE CASAL
D'ESTIU A L'ESCOLA. SON DUES ACTIVITATS PARAL·LELES.

PROPO S T A H O R A RI BASE COLÒNIES 2022
Per tal de tenir una idea de com seran les colònies, a grans trets, proposem
un model base. Aquest podrà ser modificat per l'equip de direcció un cop es
concretin totes les activitats:

Les activitats a la casa es basaran en el coneixement de l'entorn natural, les
relacions interpersonals, l'assoliment d'objectius col·lectius i l'aprenentatge
dels valors bàsics de convivència amb els altres i amb l'entorn. Combinarem
activitats de lleure i tallers manuals, amb l'activitat física i esportiva.
La casa compta amb piscina pròpia, on ens hi remullarem cada dia una bona
estona.

Les colònies inclouen una excursió de tot el dia a la natura, i una possible
activitat esportiva que variarà segons l'edat.
Cada nit serà diferent, ja que proposem nits temàtiques relacionades amb el
centre d'interès i una última nit especial, el ball de gala. En aquesta darrera
nit farem una nit de gala adaptada, amb una petita discoteca per acomiadar
la nostra estada.
El darrer dia, conclourem el fil històric que ens haurà acompanyat durant els
dies i tornarem a casa després de dinar.

L'EQU I P H U M À i COLÒNIES 2022
L'equip humà estarà format per una directora de lleure, i un equip de
monitoratge també certificat per la Secretaria de Joventut i amb gran
experiència en la realització de colònies i campaments. L'equip rebrà amb
anterioritat, una formació per assegurar la coneixença dels protocols de
seguretat i higiene que s'han de dur a terme (actualitzats), així com primers
auxilis.
Les activitats giraran al voltant d’un centre d’interès, és a dir, una trama que
acompanyarà els infants durant tota la setmana. El fil històric es presentarà
abans de la sortida dels autocars, per anar fent ambient i omplir d'emoció els
infants.

RECUP E R E M L E S COLÒNIES
La situació epidemiològica sembla que ha millorat i ja no ens obliga a seguir
certes accions extraordinaries que haviem hagut de seguir fins ara.
La nostra intenció és recuperar al 100% la normalitat seguint les línes que
marqui el PROCICAT per la temporada d'estiu 2022.
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desapareguin les bombolles, retrobant-nos així amb l'essència real de la
convivència i les colònies.

CONT A C T E
Si esteu interessats en qualsevol dels nostres serveis o simplement
voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho a través de les següents
vies:

627126871 (Francesc) i 606780555 (Anna)
info@lescotillo.cat

www.lescotillo.cat
També podeu fer-ho a través de les nostres xarxes, i tafanejar el nostre
mur:

@LESCOTILLO

@LESCOTILLO

#VIUL E S C O T I L L O

