
 

Fundació En Xarxa 

Casa de colònies de Prades 

 

 

 

 

Colònies P3 a 6è 

28, 29, 30 d’abril i 1 de maig 

Mini colònies P3 a P5 

30 d’abril i 1 de maig 

Per més informació adreceu-vos a la respon-

sable del menjador Adri o contacteu amb ella 

a 

telf. 679 780 139 

c.e. adri@enxarxa.cat 

 

 

 

 

I visiteu la nostra  

página web www.enxarxa.cat 

Organitzen: 

 

 

 

 

 

 

Recodeu a formalitzar la vostra 

inscripció abans del 2 de març tot 

lliurant-la amb el resguard del 

primer pagament. 

COLÒNIES P3 A 6è 

28, 29, 30 D’ABRIL I 1 DE MAIG 

SORTIDA: Dissabte dia 28 d’abril sobre les 9:00 hores 

(lloc a concretar) 

Cal portar el dinar del 1r dia (entrepà o carmanyola) 

ARRIBADA: Dimarts dia 1 de maig vora les 17:00 hores 

Preu total: 180 €  

(2n fill/a 174 € / tercer fill/a 166 €) 

Descompte de 10 € per socis de l’AMPA 

1r pagament de 90 € abans del dia 2 de març 

2n pagament de 90 € abans del dia 3 d’abril 

  

MINI COLÒNIES P3 A P5 

30 D’ABRIL I 1 DE MAIG 

SORTIDA: Dilluns dia 30 d’abril sobre les 9:00 hores (lloc 

a concretar) 

ARRIBADA: Dimarts dia 1 de maig vora les 17:00 hores 

Preu total: 90 € 

(2n fill/a 87 € / tercer fill/a 83 €) 

Descompte de 10 € per socis de l’AMPA 

1r pagament de 45 € abans del dia 2 de març 

2n pagament de 45 € abans del dia 3 d’abril 
 



Un any més, carregats d’il·lusions i superpoders, l’equip de colònies de la Fundació En Xarxa us animem a participar d’aquesta gran aventura a Prades.   

Us proposem dos modalitats; una destinada als més petits de P3, P4 i P5 de 2 dies i 1 nit; i una altra pensada per més aventurers de P3 a 6è de 4 dies i 3nits.  

Enguany el món màgic dels superherois i superheroïnes serà l’eix d’animació. Durant aquest dies ens visitaran diversos personatges meravellosos amb increíbles poders que ens 

faran viure mil aventures inolvidables.  Hi participaren infants d’altres escolars de Tarragona, així que serà una gran oportunitat de fer noves amistats. 

              Els objectius de les colònies són:                                                                    Els valors que treballarem serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us convidem a la reunió informativa que tindrà lloc dijous dia 8 de febrero a les 15:30 hores a l’escola. 

                               No hi podeu faltar! Us necessitem a vosaltres i els vostres poders de superherois i sueprheroines!!! 

Gaudir d’un espai vivencial en el medi rural  

i en plena natura 

Canviure amb companys/es, monitors/es i fer noves amistats 

Empoderar i guanyar antonomia 

Viure experiències lúdiques i educatives 

Autonoma, treball en equip, cohe-

sió confiança, respecte, tolerència, 

solidaritat, empatía, autoestima,... 


