COLÒNIES D'ESTIU'22
SANTA COLOMA DE GRAMENET

Més Temps Lliure és una empresa d’oci
educatiu. Organitzem d’inici a fi la teva estada
més somiada: sortides d’un dia, colònies
escolars, treballs de síntesi, colònies i casals
d’estiu, festes i esdevediments... i tot amb un
ampli ventall de cases de colònies.
La nostra experiència i dedicació, junt amb un
equip humà compromès amb el lleure, ens
permet organitzar les nostres estades i
activitats amb èxit.

LA CENSADA

Santa Margarida de Montbui - Anoia

Casa de colònies LA CENSADA
A 68km de Barcelona.

La Censada es troba situada en el centre d'una vall,
envoltada de boscos i camps. Us podeu quedar a dormir
amb pensió complerta o amb dret a cuina, o només a
dormir. Està ubicada al terme municipal de Santa
Margarida de Montbui, a la comarca de l’Anoia, a 65 km
de Barcelona, 70 Km de Tarragona. Gaudeix d’una
estada envoltada d’un entorn per a no oblidar.
Les activitats estan conduïdes per monitors de
Més Temps Lliure.

Serveis de l'allotjament
Piscina
Camp de futbol
Espais exteriors
Aula de natura
Diverses sales d’activitats
WEDELIVERHEALTHY.CO

50
places

PROPOSTA D'ACTIVITATS

QUE CAL PORTAR?
Motxilla (petita) per les sortides
Roba de recanvi i interior, mudes...
Banyador, xancletes i tovalloles
Samarretes de màniga curta i/o llarga
Pantalons curts i/o llargs
Sabates còmodes, per practicar esports i anar per la muntanya.
Necesser amb estris d’higiene personal
Sac de dormir, baixera i coixinera
Roba d’abric o anorac (nit)
Cangur o impermeable
Crema solar, protecció labial, repel·lent de mosquits i gorra
Lot o llanterna
Mascaretes de recanvi
Esmorzar del primer dia
RECORDEM: Cal dur la roba ben marcada amb el nom i cognoms de l’infant

CAL RECORDAR:
DATES DE LES COLÒNIES
Del 11 al 15 de Juliol 2022.
El cost de les colònies de 5 dies i 4 nits és de: 131€
L’anada i tornada serà amb autocar i ens trobarem el dilluns 11 de Juliol a les 9:00h a Can peixauet i
la tornada serà el dia 15 de Juliol a les 17:00h.
Serveis Educatius Més Temps Lliure S.L. NO s’endurà cap participant a les colònies sense la
targeta original del Cat Salut aquesta s’haurà d’entrega el dia de la sortida

CAL RECORDAR:
MATRICULACIÓ
Les matriculacions a les colònies les obrirem del 30 de maig al 15 de juny, podeu realitzar la inscripció en el
següent enllaç:
https://mestempslliure.typeform.com/ColGramenet
Documentació necessària que cal tenir preparada per fer la inscripció:
Una fotografia o PDF de l’infant.
Una fotografia o PDF de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança privada.
Una fotografia o PDF del carnet de vacunes actualitzat.
Una fotografia o PDF de Recepta mèdica si s’escau.
Una fotografia o PDF de la fulla d’autoritzacions.
Una fotografia o PDF de la Fulla d’autorresponsabilitat del Departament de Joventut.
FORMA DE PAGAMENT
En el moment de fer la inscripció caldrà fer el pagament de 131€, cost final de les colònies, l'ajuntament
subvenciona un 40% de l'estada.

*Es retornarà el import de la matriculació de les colònies en el cas d’una incidència major que es pugui justificar.

CAL RECORDAR:
INFORMACIÓ BASICA
El preu inclou l’autocar d’anar i tornar.
La casa de colònies La Censada (Santa Margarida
de Montbui)
L’anada i tornada serà amb autocar i ens trobarem
el dia 11 de Juliol a les 9:00h i la tornada serà el
dia 15 de Juliol a les 17:00h. És molt important
per un bon funcionament la puntualitat de les
famílies.
La sortida i arribada es farà en front l'institut de
Can peixauet. ( Avinguda de Santa Coloma amb el
carrer de Mossèn Jacint Verdaguer)

MÉS TEMPS LLIURE
Telèfon: 931 056 006 (Més Temps Lliure)
Mail: coloniesgramenet2022@gmail.com
www.mestempslliure.cat

