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EL NOSTRE CASAL 

El nostre casal està dirigit a tots aquells nens i nenes que tinguin ganes de passar-ho bé, conèixer nous 
amics, tenir una experiència diferent en un entorn diferent i aprendre mentre estan jugant. Volem fomentar 
el respecte, la cura de totes les coses i que tot i tothom és important. 

El nostre objectiu és ben senzill; deixar a la mainada que desenvolupin per si sols la forma de pensar, no 
com han de pensar. Que interactuïn entre ells i juntament arribin a formar un gran equip, a resoldre 
problemes. Nosaltres estem allà per guiar, ajudar i ser companys del seu viatge. 

El Bosc de la Massana és una casa que està totalment ballada i a peu pla. Els nens i nenes no poden 
sortir, des de qualsevol punt tenim als petits controlats, la casa és dins un bosc i la natura hi és present 
en tot moment.  

L’equip de la Casa de Colònies El Bosc de la Massana és un equip jove i consolidat. Amb el màxim esforç 
i dedicació possible arranquem el nostre primer casal. 

"ALLÒ QUE NO ES COMENÇA, MAI NO TINDRÀ UN FINAL" 
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EDATS 

El casal , va dirigit a nens i nenes de 5-6 anys fins a 12.  

QUÈ FAREM?  

Ens endinsarem al món dels homes de les cavernes i els dinosaures. Buscarem petjades i ous fossilitzats, 
amb l'ajuda d'un explorador i qui sap?, poder encara aquí hi habiten homes de les cavernes. Aprendrem 

moltes coses sobre aquells temps, fent tallers de manualitats, jocs populars, de dinàmiques de grup, de 

cooperació, de dramatització i molts més! 

COLÒNIES! 

El divendres 14 fins al dissabte 15 hi haurà la possibilitat de quedar-se a dormir a la casa! Farem activitats 

de tarda i jocs de nit! El berenar, el sopar i l’esmorzar del dia de colònies el posem nosaltres! 
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HORARI 

8:00h a 9:00h______________________Servei d’acollida 

9:00h a 9:15h_____________________ _Rebuda  

9:15h a 10:30h_____________________Activitat dirigida 

10:30 a 11:00h_____________________Esmorzar 

11:00h a 13:00h____________________Activitat dirigida 

13:00h __________________________Recollida de nens que no dinen a la casa i activitat lliure 

13:30h a 14:30h____________________Dinar a la casa 

14:30h a 15:30h____________________Temps lliure  

15:30h a 17:00h____________________Activitat dirigida 

17:00h __________________________Recollida de nens 

17:00h a 18:00h____________________Servei d’acollida 

18:00h___________________________Tancament de la casa 
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PREUS      

-DIA SENCER- 

Amb dinar a la casa 

• Del dilluns 10 al dissabte 15: 132,00€ 

• Dia esporàdic: 25,00€ 

Sense dinar ( de 9:00h a 13:00h / 15:30h 
a 17:00) ( el nen/a dina a casa seva ) 

• Del dilluns 10 al dissabte 15: 90,00€ 

• Dia esporàdic: 18,00€ 

ACOLLIDES 3,50€ Hora 

BERENAR ACOLLIDA 3,00€ 

 

 

-MIG DIA-  

Amb dinar a la casa ( de 9:00h a 15:30h ) 

• Del dilluns 10 al  dissabte15: 75,00€ 

• Dia esporàdic: 12,50€ 

Sense dinar ( de 9:00h a 13:00h ) 

( el nen/a dina a casa seva) 

• Del dilluns 10 al  dissabte15: 45,00€ 

• Dia esporàdic: 9,50€ 

NIT DE COLÒNIES ( del 14 al 15): 24,00€          

( Sopar, dormir i esmorzar inclòs)  

-10% germans i famílies monoparentals. 



 www.lamassana.cat  699.674.204   info@lamassana.cat  

MENU 

Disposem de cuina pròpia i personal qualificat. El menjar l’elaborem a la nostra cuina, adequada a les 
necessitats que requereix. Els menús estan pensats i elaborats curosament de forma equilibrada. 

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES 

Amb les al·lèrgies i/o intoleràncies sempre s'haurà de justificar portant el certificat mèdic, en cas de 
no fer-ho no es farà menjar especial. Si el vostre fill o filla ha de menjar especial i voleu portar una 
carmanyola perquè mengi a la casa també ho podreu fer. En el preu final s’hi descomptarà l’àpat. 

BERENAR ACOLLIDA DE TARDA 

Pensat per a aquells nens i nens que fan l’acollida de tarda.  

El berenar es servirà a les 17:00h. 

QUÈ CAL PORTAR? 

Esmorzar, roba d’abric i ganes de passar-ho bé! 
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INSCRIPCIONS 

Teniu dues maneres de fer les inscripcions: Directament a la casa, o podeu fer-ho a través de la 
pàgina web entrant a l’apartat de “Casal”. Trobareu tota la informació necessària i l’arxiu per a poder 
efectuar les inscripcions. 

Recordar adjuntar fotocòpia de la Targeta del CatSalut amb la inscripció. 

 Avisar quan vingui a recollir algú no habitual. 

Tota la informació que té l’equip d’educadors és la facilitada en la fitxa d’inscripció, anotar qualsevol 
informació que ens pugui ser útil. 

La casa es manté el dret d’anular el casal en cas que no s’arribi al nombre mínim de participants. En 
aquest cas es retornarà la totalitat de la reserva. 

CONTACTE 

info@lamassana.cat /  www.lamassana.cat /  699 674 204 / 972 239 821 


