
 

 
 

  

CASA DE COLÒNIES CAL RIERA 
25 i 26 de maig 

 



 
LOCALITZACIÓ 

 

Masia Cal Riera, està situada a 1 hora, aproximadament, de Barcelona, direcció            

Santa Maria de Merlès. 

És un projecte que arrenca a finals del 2015, està especialment enfocada a ser un               

espai per a esdeveniments de tot tipus, ja siguin noces, esdeveniments per            

empreses o grups, o celebracions. I el que és més important, és una casa ideal per a                 

fer-hi colònies i sortides escolars. 

 

Així, des del projecte Masia Cal Riera, volem fer palès que tenim una manera de               

treballar molt personal basat en l’autonomia, la llibertat, la superació personal, el            

descobriment de l’entorn i el reequilibri territorial. 

 

 

https://masiacalriera.com/ca/inici/ 

https://masiacalriera.com/ca/inici/


INSTAL·LACIONS:  

● Masia Cal Riera disposa de 6 habitacions, algunes d’elles amb bany propi a             

l’interior, amb una capacitat de fins a 48 persones en total. 

● Disposa de pràctiques i còmodes lliteres, totes elles apilables i desmuntables           

segons el nombre de persones que hi faran estada per habitacions. 

● Alhora, disposa de grans espais exteriors per a realitzar-hi activitats. 

● Tot això, pensant en l’exclusivitat dels grups i centres escolars que hi vénen a              

fer colònies i sortides d’un dia 

OBJECTIUS DE LES COLÒNIES 
● Conviure fora de l’escola. 
● Adquirir autonomia personal. 
● Treballar conceptes o continguts fora de l’aula i aprendre, en contacte amb la 

natura. 
● Gaudir de la relació alumne/mestra, fora de l’ambient escolar fomentant el 

respecte mutu, adquirint actituds respectuoses amb el medi i envers els 

altres. 
**** 

Anem a la casa de Colònies Cal Riera. Passarem els dies 25 i 26 de maig. Sortirem el                  

dia 25, a les 9:15h del matí i tornarem el dia 26 a les 17:00h aprox. Tenim previstes                  

diverses activitats adaptades al cicle per tal d’aprendre i gaudir d’aquests dies en             

contacte amb la natura.  

 

Prendrem totes les mesures sanitàries que requereixi el moment, assegurant com           

sempre que es compleixi la normativa vigent. Mantindrem els grups estables durant            

les activitats i moments de convivència. 

Si teniu neguits sobre aquest tema, us demanem que ens ho feu saber, intentarem              

respondre a tot.  

**** 

Aquells alumnes que portin signada l’autorització, se’ls hi girarà el primer rebut,            

entre l’1 i 5 de març, en concepte de 1r pagament. Els pagaments restants estan               

indicats a continuació. Per aquest motiu els nens i les nenes que vulguin venir de               

colònies, han d’entregar l’autorització signada abans del 26 de febrer. 

 



Qui no porti l’autorització en la data esmentada, no se li podrà garantir la plaça.               

S’ofereixen 50 places, que s’aniran adjudicant per ordre de sol·licitud.  

També tenim un mínim de places per poder realitzar aquestes colònies. Si no             

arribem a aquest mínim, caldrà anul·lar la proposta. Us avisarem amb temps si és el               

cas. 

 

Si per motius Covid-19 no podem realitzar les colònies, es farà la devolució íntegra              

de les colònies. 

 

Només es podrà fer la devolució de l’import de colònies en cas que, a l’últim               

moment, el vostre fill/filla es posi malalt i hi hagi una justificació mèdica. En aquest               

cas es retornarà el 75% de preu total de les colònies. 

 
 

Cost de les colònies 
 
Estada; activitats i material .............................................................................. 88 € 
(guiades amb monitors amb experiència) 
 
Autocar ............................................................................................................... 20 € 

   ______ 
TOTAL  
108€ 
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Per tal de facilitar el pagament de les colònies, es farà en tres terminis: 
 

- 1r Pagament: Domiciliació bancària entre l’1 i 5 de març. ...................... 36 € 
 

- 2n Pagament : Domiciliació bancària entre l’1 i 5 d’abril………...……... 36 € 
 

-     3r Pagament : Domiciliació bancària entre l’1 i 5 de maig..……..…....... 36 € 
 

 

US ESPEREM  
A TOTES I A TOTS! 


