
QUÈ OFERIM

A la Granja Escola de la Vall de Colonya 
hi pot venir tothom! Ens dirigim a escoles, 
famílies i grups diversos. S’ofereixen esta-
des de qualsevol classe de durada, per a 
totes les edats. Oferim una àmplia gamma 
d’experiències que varien segons les pre-

ferències i necessitats de cada grup. 

-Visites de dia (per escoles i famílies).
La visita d’un dia ofereix una visió àmplia de 

la vida en la natura, amb experiències signi -
catives per a les persones que ens visiten. 

-Estades escolars
Promouen la convivència i autonomia 

dels infants, permetent gaudir d’uns dies en 
el nostre entorn natural. Oferim allotjament i                   

pensió completa. 

-Celebracions temàtiques
Pots venir a celebrar el teu aniversa-

ri, comunió o esdeveniment especial a la 
nostra Granja Escola, envoltat de natura. 

T’oferim experiències particulars per 
fer d’aquest dia encara més especial!

-Dies, vacances i caps de setmana            

en família.

QUI SOM

La Granja Escola de La Vall de Colonya 
se situa a 2,5 km del centre del poble de 
Pollença, en  un paratge privilegiat. És un              

centre d’educació ambiental, compromès 
amb l’educació i la natura, fent d’ella un 

espai d’aprenentatge, fent activitats a 
l’aire lliure i utilitzant els recursos naturals                  

que aporta.  

La nostra  loso a se centra en el  respecte 
i l’amor al món, a la natura i a tots els éssers 

que hi conviuen. 

D’aquesta manera oferim experiències  
per a totes les edats i nuclis de convivència.

EXTRAESCOLAR
“VIDA A LA GRANJA”

         
Consisteix a dur a terme les activitats   
típiques de fora vila, tenir cura dels 
animals, tasques d’hort (fer planter, 
sembrar  i  recollir), elaboració de 

productes cuinats i molt  més.

DUES OPCIONS:

1 DIA SETMANAL (30 € mensuals) dimarts

2 DIES SETMANALS (60 € mensuals) dilluns i dimecres    

Horari 15.30-17.00

Per a infants d’infantil i primària

Inici: dia 4 d’octubre

*10% de descompte per a germans. 
    *Per fer la reserva s’abonaran 15 € que es 
descomptaran del primer pagament trimestral.



Contacte

Email:hola@lavalldecolonya.com

Web: lavalldecolonya.com

Instagram:@valldecolonya

Telf:+34 677500302


