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POLLENÇA 

 

Escola 

d’Estiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La millor opció de l’estiu!  
Una experiència inmersiva, en plena 

naturalesa, innovadora i divertida! 

   
 
 

INSCRiPCIÓ 
Obert el plaç fins acabar 

les places. Més informació i 

gestió del procés de 

inscripció a: 
 
 

www.lavalldecolonya.com 
 

Tlf. 677 500 302 
 

hola@lavalldecolonya.com 
 

 

  



 

` 

“La primera tasca de 

l’educació és agitar la 

vida, deixant-la lliure 

perquè es desenvolupi.” 

María Montessori 

 
Activitats 

Apostem per la innovació i per això les 

nostres activitats segueixen una 

metodologia respectuosa amb tots els 

infants, partint de les característiques 

particulars de cada un, fomentant el 

treball cooperatiu utilitzant pràctiques 

restauratives i l’aprenentatge servei.  

 

- Cuidar de les necessitats dels animals 

com dur a pasturar les ovelles o cabres 

- Sembrar, plantar i recollir fruites, 

verdures i horatlisses. Excursions. 

- Hort ecològic i cuina tradicional 

- Recollida dels fruits de temporada: 

ametlles, figues, peres, entre d’altres. 

- Gran GIMCANA setmanal a L’alzinar. 

- Refrescar-se a la nostra PISCINA! 

- Jugar, ballar, cantar i moltes rialles!! 

 

I moltes més activitats dins una 
programació oberta, on tothom té 
cabuda. T’espera un estiu ple de 
sorpreses, viuràs una experiència 

que sempre recordaràs! 

  

Presentació 
 

Tenim el plaer de presentar la primera 

Escola d’Estiu a la Vall de Colonya!! Ja 

ha arribat el bon temps i ho tenim tot 

preparat per començar a gaudir de les 

millors activitats i aventures!! En plena 

naturalesa i envoltat de les famoses 

muntanyes de la Vall de Colonya.  

Una experiència única que combina el 

món rural i la vida al camp amb les més 

innovadores metodologies de l’Oci 

Educatiu i Temps Lliure. Us esperem a 

tots! PARTICIPANTS DE 3 A 12 ANYS. 

Places limitades,  

RESERVA ARA! 
 

Escola matinera 07:30 a 09:00 i els Tallers (15:00 a 17:00) són 

gratuits. Recollida a partir de les 15:30. 

 

E S C O L A  D’ E S T I U  2 0 2 2 

 

JULIOL ,  AGOST 
 

356 € 

 

Q U I N Z E N A 
 

 

  235 € 

De dilluns a divendres de 09:00h a 17:00h 

El tot inclòs: IVA, Professionals del sector 

educatiu, activitats, material, assegurances. 

I tambe inclou el berenar i un magnífic 

dinar casolà fet per la nostra cuinera de la 

granja. De l’hort a la cuina! 


