
Ampa Escola del Mar

serveis educatius
ALBA



serveis educatius
ALBA

T ’A L I M E N T E M  P E R  A  T O TA  L A  V I D A

Què fem?



Les nostres cases

Mas Gircós (Besalú) 174 places El Clar del Bosc (Banyoles) 210 places

Els Arcs (Santa Pau) 100 places La Comademont (Batet de la Serra) 48 places



El Clar del Bosc
Entre els boscos dels Pla de lʼEstany

A 5km de lʼestany de Banyoles
A 20Km del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.



Colònies amb Alba Serveis

RECOLLIDA
Dissabte 19 de maig a les 8:00h

Recollida a l'escola amb autocar gestionat per Alba Serveis Educatius

ARRIBADA
Dilluns 21 de maig a les 16:30h

Arribada l'escola amb autocar gestionat per Alba Serveis Educatius



L’entorn d’El Clar del  Bosc



Registre Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de la Generalitat: 276

Serveis: Allotjament en PC i organització d'activitats lúdiques i educatives 

Places: 210

Habitacions: 33 habitacions de 2 a 10 persones, distribuïdes en 

5 sectors independents (Arcs 1, Arcs 2, Ginestà, Rocacorba i Torreó). 

Alimentació: Cuina pròpia i casolana. 

Calefacció central: Sí, en 4 dels 5 sectors. 

Wifi: Sí, xarxa oberta per a visitants

Informació d’El Clar del  Bosc



Instal·lacions exteriors

Gran piscina i espai ajardinat · Bosc vertical de tirolines i ponts · 
Rocòdrom Pista de tir amb arc · 2 Poliesportius amb cistelles i porteries 

Pista d’equitació · Parc infantil



Sala audiovisual HD amb gran pantalla · Teatret
5 sales interiors polivalents · Menjador interior de gran capacitat 

Menjador exterior cobert per a petit grup

Instal·lacions interiors



Activitats



8.00

8.30

9.00

9.30

10.00 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30

14.30 - 16.00

16.00 - 19.00

19.30 - 20.30

20.30 - 21.30

21.30 - 22.30

23.00

Bon dia / Higiene personal i control 
dels participants

Bon dia / Higiene personal i control 
dels participants

Recollida dels alumnes a l'escola 
per part dels monitors

Sortida de l’escola

Endrecem el Jardí de les Fades i 
el Llibre del jardi de les Fades

L'Arbre Màgic
Desfem l'encateri

Comiat dels èssers del bosc

Hàbits d’higiene

Els misteris del Bosc de les Fades Passeig nocturn pel Bosc Màgic 
i Conte esceni�cat

BONA NIT BONA NIT

Hàbits d’higiene

SOPAR SOPAR

Jocs guiats

Imaginem el Guardià del Bosc  
Gimcana: 

A la Recerca del Guardià del Bosc

A- Taller de Land Art. Decorem el bosc
B - Fem amulets màgics

DINAR

ESMORZAR ESMORZAR

DINAR DINAR

Racó de tallers: 
Manualitats - Jocs de taula

taller de relaxació 

Arribada a la casa, 
esmorzar i instal·lació

Entrem dins l'imaginari del conte

TEMPS LLIURE TEMPS LLIURE TEMPS LLIURE

Tornada a l'escola amb els monitor

HORARI DISSABTE 19 MAIG DILLUNS 21 MAIGDIUMENGE 20 MAIG

Activitats 2on Cicle Inicial



HORARI

8.00

8.30

9.00

9.30

10.00 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30

14.30 - 16.00

16.00 - 19.00

19.30 - 20.30

20.30 - 21.30

21.30 - 23.00

23.30

Bon dia / Higiene personal i control 
dels participants

Bon dia / Higiene personal i control 
dels participants

Recollida dels alumnes a l'escola 
per part dels monitors

Sortida de l’escola

Bosc Vertical i Tir amb Arc Gimcana Aventurera
(Proves d'habilitats i jocs d'aigua)

Comiat i tornada a l'escola 
amb els monitors

Hàbits d’higiene

Joc nocturn  al bosc -La Bandera- Discoteca

BONA NIT BONA NIT

Hàbits d’higiene

SOPAR SOPAR

Excursió a l'Ermita de Pujarnol
i visita als horts

Rocòdrom - Slack line
Jocs cooperatius

DINAR

ESMORZAR ESMORZAR

DINAR DINAR

DISSABTE 19 MAIG DILLUNS 21 MAIGDIUMENGE 20 MAIG

Racó de tallers: 
Manualitats - Jocs de taula

taller de relaxació 

Racó de tallers: 
Manualitats - Jocs de taula

taller de relaxació 

Arribada a la casa, 
esmorzar i instal·lació

Descoberta de l'entorn

TEMPS LLIURE TEMPS LLIURE TEMPS LLIURE

Activitats 3er Cicle Mitjà



HORARI

8.00

8.30

9.00

9.30

10.00 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30

14.30 - 16.00

16.00 - 19.00

19.30 - 20.30

20.30 - 21.30

21.30 - 23.00

23.30

Bon dia / Higiene personal i control 
dels participants

Bon dia / Higiene personal i control 
dels participants

Recollida dels alumnes a l'escola 
per part dels monitors

Sortida de l’escola

Excursió a Sant Maurici del Calç
Silenci….acció!

Comiat i tornada a l'escola 
amb els monitors

Hàbits d’higiene

Joc nocturn  al bosc -El Cluedo- Discoteca

BONA NIT BONA NIT

Hàbits d’higiene

SOPAR SOPAR

Ruta orientació 
amb brúixola i mapes

Bosc Vertical

DINAR

ESMORZAR ESMORZAR

DINAR DINAR

DISSABTE 19 MAIG DILLUNS 21 MAIGDIUMENGE 20 MAIG

Racó de tallers: 
Manualitats - Jocs de taula

taller de relaxació 

Racó de tallers: 
Manualitats - Jocs de taula

taller de relaxació 

Arribada a la casa, 
esmorzar i instal·lació

Descoberta de l'entorn

TEMPS LLIURE TEMPS LLIURE TEMPS LLIURE

Activitats 45t Cicle Mitjà



HORARI

8.00

8.30

9.00

9.30

10.00 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30

14.30 - 16.00

16.00 - 19.00

19.30 - 20.30

20.30 - 21.30

21.30 - 23.00

23.30

Bon dia / Higiene personal i control 
dels participants

Bon dia / Higiene personal i control 
dels participants

Recollida dels alumnes a l'escola 
per part dels monitors

Sortida de l’escola

Gimcana Aventurera. 
Recorregut amb proves d'habilitats 

(BTT, equilibri…)
Rocòdrom i Tir amb Arc

Comiat i tornada a l'escola 
amb els monitors

Hàbits d’higiene

Joc nocturn  al bosc -El Cluedo- Discoteca

BONA NIT BONA NIT

Hàbits d’higiene

SOPAR SOPAR

Bosc Vertical i Tir amb Arc Excursió a Sant Patllari

DINAR

ESMORZAR ESMORZAR

DINAR DINAR

DISSABTE 19 MAIG DILLUNS 21 MAIGDIUMENGE 20 MAIG

Racó de tallers: 
Manualitats - Jocs de taula

taller de relaxació 

Racó de tallers: 
Manualitats - Jocs de taula

taller de relaxació 

Arribada a la casa, 
esmorzar i instal·lació

Gimcana descoberta de l'entorn

TEMPS LLIURE TEMPS LLIURE TEMPS LLIURE

Activitats 5è Cicle Superior



T ’A L I M E N T E M  P E R  A  T O TA  L A  V I D A

Equip de cuina molt apreciat per les escoles, turisme rural i casaments 

Cuina casolana i d'ingredients ben frescos

Recolzem els productes de proximitat

Introduïm ingredients d'origen ecològic

Màxima atenció i calidesa en els menús per intoleràncies i al·lèrgies



Menú Standard de 3 dies

PRIMER DIA SEGON DIA TERCER DIA 
ESMORZAR

DINAR DINAR DINAR

BERENAR BERENAR BERENAR

SOPAR SOPAR SOPAR

ESMORZAR ESMORZAR
Llet, cacao, sucs, infusions

Torrades, mantega, melmelada
magdalenes i galetes

Llet, cacao, sucs
Torrades, mantega, melmelada

embotit i formatge

Amanida de temporada
Arròs amb tomàquet

Botifarra amb guarnició
Fruita del temps

Amanida de temporada
Llenties estofades

Mandonguilles salsejades
Fruita del temps

Amanida de temporada
Macarrons a la bolognesa
Pollastre al forn amb xips

Gelat

Pa amb xocolata

Amanida
Sopa de Galets
Truita de patata

Iogurt de La Fageda

Amanida
Verdura al vapor

Hamburguesa amb xips
Flam de la Fageda

Pa amb formatge



Imatges d’activitats



El  Bosc Vertical



Activitats al bosc



Activitats diverses



Activitats de nit



Gimcana aquàtica i cursa habilitats



Algunes imatges de les colònies 2017



La motxilla

Esmorzar del primer dia
Pijama
Calçat de goma (dutxa)
Estris d'higiene personal
Gorra i protecció solar adequada a la sensibilitat de la pell 
Tovalla de dutxa
Banyador
Roba d'abric: jersei i pantalons llargs (nit)
Calçat adequat i còmode (sabatilles esportives)
Calçat de recanvi
Lot (bombeta de recanvi i piles de recanvi)
Impermeable
Cantimplora
Motxilla petita (excursions)
Sac de dormir
Funda de coixí i llençol de baix



Preguntes freqüents

• Com podem posar-nos en contacte amb el/la nen/a en el transcurs de l̓ estada? 
Els pares/mares/tutors no poden trucar. Si és urgent, es pot posar en contacte amb el coordinador de l’estada 
i ell/ella el podrà posar en contacte amb el seu fill/a si ho veu convenient.
No el poden anar a veure.

• Podem anar a veure l̓ / veure-la? 
No estan permeses les visites durant les estades.

• Els nens/es han de portar diners?
No es preveu que els nens/es hagin de tenir cap mena de despesa addicional.

• Poden portar mòbils?
Considerem que els telèfons mòbils i qualsevol aparell d’aïllament personal no aporten res a les colònies i a la 
convivència amb els companys/es. La presència dels mòbils limita el desenvolupament de l’autonomia i de la 
confiança. A més, ja disposen de tot l’any per gaudir-ne. Els telèfons mòbils, per tant, no estan permesos durant 
les colònies, així com tampoc qualsevol altre aparell d’aïllament personal.

• Poden dur càmera fotogràfica?
Portar càmera és una bona i divertida idea, però és millor una càmera d’un sol ús i amb el nom escrit. Esperem 
que ens envieu fotos després!



• Què vol dir monitors 24 hores?
Els monitors estan en tot moment a la casa de colònies amb els nens. Durant la nit es realitzen torns de vetlla per 
tal d’assegurar que es respecte el temps de descans de tot el grup. Així l’endemà podran estar tots físicament 
preparats per les noves activitats.

• Qui és el màxim responsable en el transcurs de l̓ estada?
El coordinador/a de l’estada. El director/a de la casa ha de vetllar pel bon funcionament de l’estada i la instal·lació.

• És obligatori participar en totes les activitats?
Les activitats organitzades estan pensades perquè tots els nens i nenes les puguin realitzar. Si en algun cas un 
dels participants es negués a participar en alguna d’elles podrà abstenir-se però haurà d’estar present al mateix 
lloc amb tot el grup.

• Les activitats es realitzen amb tota la seguretat?
Les nostres instal·lacions compleixen amb les normatives de seguretat com a instal·lació juvenil homologada per 
la Generalitat de Catalunya. La normativa està definida pel decret 267/2016, de 5 de juliol, on es regulen les 
activitats d'educació en el lleure amb participació de menors de 18 anys. Les activitats estan supervisades pels 
monitors i quan l’activitat ho requereix també hi ha un monitor especialista en la disciplina corresponent. La co-
hesió de l’equip de monitors, el seu coneixement de les instal·lacions i de les dinàmiques d’activitats garanteixen 
que l’estada es realitzi en un entorn de benestar i seguretat per a tots.

Preguntes freqüents



• Que mengen els nens/es durant les colònies?
Els cereals, les verdures, els llegums i la fruita són els aliments principals dels nostres menús, complementats amb 
carn d’au, peix i, en menor mesura, carn vermella o bé amb altres fonts proteïques per a menús ovolactovegeta-
rians. La nostra apreciada cuina és bàsicament cuina casolana i d’ingredients ben frescos.

• Hi ha servei mèdic a la casa de colònies?
No, però la farmaciola està perfectament equipada amb tot el què es necessita per primers auxilis. En el cas de 
necessitar ajuda mèdica, totes les estades tindran un vehicle a disposició per portar al nen o nena al CAP més 
proper.

• A quina hora sʼhan dʼaixecar al matí? A quina hora van a dormir?
L’horari general d’una estada comença a les 8.30 i acaba cap a les 23.30 hores

• Hi ha socorrista a la piscina?
El recinte de la piscina de les nostres cases està vallat i tancat amb clau. Els nens/es van a la piscina a l’horari 
establert i acompanyats pel seu monitor. L’horari de piscina té un protocol de seguretat establert igual que en les 
altres activitats. Encara que les mides i disposició de la piscina de Mas Gircós no requereixin la presència del 
socorrista aquàtic, els nens/es sempre van acompanyats del monitor/a. En el cas d’El Clar del Bosc l’ús de la 
piscina només està permès amb la presència del socorrista aquàtic.

Preguntes freqüents



Com reservar

COM FER LA RESERVA I EL PAGAMENT?

1 - Rebreu un email amb un link diferent segons el cicle escolar:

 2n Cicle inicial: http://www.albaestiu.com/reserves/book?ct=AMPA1&lang=ca
 3r Cicle mitjà: http://www.albaestiu.com/reserves/book?ct=AMPA2&lang=ca
 4t Cicle mitjà:http://www.albaestiu.com/reserves/book?ct=AMPA3&lang=ca
5è Cicle superior: http://www.albaestiu.com/reserves/book?ct=AMPA4&lang=ca

2 - A través del link anireu al formulari de reserva
3 - Un cop completat anireu al TPV del banc per realitzar el pagament amb tarja
4 - Rebreu un email de confirmació
5 - Per qualsevol incidència ens podeu contactar a ampaserveis@albaserveis.com
     o al tf. 972 59 05 07 (Extensió 2).



Com reservar



Com reservar



Condicions particulars 2018

MODALITATS DE PAGAMENT
El pagament de les colònies d’AMPA 2018 es realitzarà en un pagament únic mitjançant targeta de crèdit i a través de
la plataforma de pagament online d’Alba Serveis Educatius s.l.

RESERVA DE PLAÇA
Les inscripcions a les colònies són únicament vàlides per a nens i nenes de l'escola corresponent a l'Ampa.
La plaça a les colònies queda reservada en el moment de la inscripció i pagament efectiu a través de la plataforma de 
pagament online d’Alba Serveis Educatius s.l.
Si la reserva s’ha efectuat correctament rebreu un email de confirmació a l’adreça email que heu indicat. Si no és així és 
possible que no s’hagi efectuat correctament la reserva o bé que l’adreça d’email que heu indicat sigui errònia. 
Verifiqueu per tant que entreu les dades correctament.

CONDICIONS PARTICULARS D A̓NUL·LACIÓ
En cas d’anul·lació de la inscripció:
Devolució del 20% de l’import si l’anul·lació es produeix abans dels 7 dies previs a l’inici de l’estada.
Pèrdua total de l’import en cas de no presentar-se el dia de l’activitat.
En cas de causes de força major justificades que impossibilitin el client realitzar l’activitat es retornarà el 80% de l’import.
Les anul·lacions hauran de realitzar-se sempre per escrit mitjançant el correu electrònic ampaserveis@albaserveis.com i 
en dates prèvies a l’inici de l’activitat. Per confirmar la correcta recepció de l’anul·lació és necessari comprovar-ho 
trucant al telèfon 972 59 05 07 (Extensió 2).

MODIFICACIONS EN ELS PROGRAMES D A̓CTIVITATS
Els programes d’activitat poden estar subjectes a canvis d’ordre d’activitats, format o continguts per necessitats logístiques, 
climàtiques o per variacions en el nombre de participants si des de l’organització d’Albaestiu es considera oportú.



Documentació necessària

1.  El dia 3 d’abril rebreu un e-mail amb la documentació que ens heu de retornar retornar emplenada 
i signada abans del 24 d'abril.

2. Document AUTORITZACIÓ (1 full) on apareix el nom del nen i signat per un dels pares o tutor.

3.  Document DADES INSCRIPCIÓ I DADES MÈDIQUES degudament complimentat i on es 
detallin si hi ha algun tipus d’al·lèrgia, intolerància, malaltia, nivell de risc i medicació. 
En cas de medicació ha de constar la dosificació.

4.  TARGETA SANITÀRIA. És suficient que sigui transmesa per email.

5.  CARNET VACUNACIÓ o declaració de responsabilitat singada. Cal que ens sigui enviat via email.

6.  MEDICACIÓ Per tal d'administrar medicació cal que ens feu arribar via mail un justificant del 
metge amb data del 2018. La medicació ha d'estar correctament envasada i etiquetada amb el nom 
del nen/a i amb la dosificació i temps ben especificats.



Autorització COLÒNIES 
AMPA Escola de Mar - 2018

Nom del participant:_________________________________________________________

Casa de colònies:   Mas Gircós                El Clar del Bosc          Altres          ___________________

Dates de l’estada: 19 al 21 de maig de 2018

Sortida: Dissabte 19 de maig a les 8:00 en autocar des de l'escola

Arribada: Dilluns 21 de maig a les 16:30 en autocar a l'escola

SI

Jo,______________________________________________________________________ 
amb DNI,____________________ autoritzo al meu fill/a, ______________________________
_________________________________________________ a participar en les colònies organitzades 
per Alba Serveis Educatius SL d’acord amb les condicions establertes, i faig extensiva aquesta autorització a les 
condicions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent i 
autoritzo també el trasllat amb cotxe des de la casa de colònies al centre mèdic per qualsevol urgència que es presenti.

Autoritzo també l'ús de mitjans de transport com autocar o equivalent per tal de poder realitzar els desplaçaments 
corresponents a les activitats organitzades en les colònies.

Autoritzo que el meu fill/a pugui ser fotografiat o enregistrat en vídeo durant les colònies i que dites fotografies i 
enregistraments de vídeo puguin ser utilitzats per Alba Serveis Educatius SL tant per a una finalitat informativa 
dirigida als pares i als participants, per exemple (blog, facebook i youtube) com per a finalitats publicitàries de les 
activitats d’Alba Serveis Educatius SL.

Signatura del pare, mare o tutor:       Data:

NO

re
f. 

20
18

-C
02

1 Alba Serveis  Educatius S.L   -  Mas Gircós, S/N 17850 Sant Ferriol   -  CIF B60281854  -  Tel 972 59 05 07 - Fax 972 59 09 16   -  ampaserveis@albaserveis.com   -  www.albacolonies.com 

Document a retornar reomplert i signat a l'email ampaserveis@albaserveis.com abans del 24 d’abril 2018.

SI NO

Dades d’inscripció
Nom i cognoms del/la pare/mare/tutor:
DNI:
Adreça:           
CP:    Telèfon fix:                    Telèfon mòbil:
E-mail de contacte:

Nom del/la participant:
Data de naixement:     Curs escolar actual:

Dades mèdiques
Pren alguna medicació?

Quina medicació:                 Quan i en quina dosis?

Segueix algun règim especial?

Altres dades d’interès per l’equip de monitors:

Intoleràncies Al·lèrgies

2 Alba Serveis  Educatius S.L   -  Mas Gircós, S/N 17850 Sant Ferriol   -  CIF B60281854  -  Tel 972 59 05 07 - Fax 972 59 09 16   -  ampaserveis@albaserveis.com   -  www.albacolonies.com 

Document a retornar reomplert i signat a l'email ampaserveis@albaserveis.com abans del 24 d’abril 2018.

És necessari adjuntar còpia de la tarja sanitària.

Signatura del pare, mare o tutor:                    Data:



DECLARACIÓ RESPONSABLE

Jo, sr./a____________________________________________ amb DNI___________________ 
pare/mare/tutor del nen/a________________________________________ em faig exclusivament 
responsable de les possibles conseqüències/incidències derivades de la presumible no vacunació atès que 
no s’ha aportat el carnet de vacunacions en la documentació per a la inscripció a l’activitat _______________
i per tant exonero la instal·lació, l’entitat organitzadora, el responsable de l’activitat i l’equip de monitors de 
qualsevol responsabilitat per aquest motiu.

a ________________________, el ___ de ___________ de 2018

Signatura del pare, mare o tutor:                    Data:

RESPONSABILITAT NO VACUNACIÓ 



Sortida d’un dia 
1er Cicle Inicial 



CURS
1er de cicle infantil   

DATA DE LA SORTIDA
17 de Març 2018

IMPORT  
Nens (3 a 13 anys) : 21,00€ ( menú infantil + activitats)  
Nens (0 a 35 mesos) gratuït - no cal inscriure'ls en fer la reserva
Adult: 15,00€ (menú de celebració)  

Sortida d’un dia



10.00

10.30 - 13.00

Arribada a la casa de colònies

16.30

Comiat dels monitors

El Bosc de les Fades
Land Art. Decorem el bosc

La Gimcana del 
Guardià del Bosc

13.30 a 14.30

Land Art. Decorem el bosc
14.30 - 16.30

Dinar

Activitats 1r Cicle Inicial



T ’A L I M E N T E M  P E R  A  T O TA  L A  V I D A

Menú infantil 1 dia

DINAR

Amanida variada 
Macarrons Gratinats

Botifarra amb Patates 
Gelat

Pa i Aigua



DINAR

Amanida 
Arròs de muntanya

Llangonisseta amb patates
Flam de la Fageda

Cafè i infusions
Aigua, pa, vi de la casa i gasosa

T ’A L I M E N T E M  P E R  A  T O TA  L A  V I D A

Menú adults 1 dia



Com reservar la sortida d’un dia

2 - A través del link anireu al formulari de reserva
3 - Un cop completat anireu al TPV del banc per realitzar el pagament amb tarja
4 - Rebreu un email de confirmació
5 - Per inscripcions de nº de participants diferent a les estandaritzades o qualsevol incidència 
ens podeu contactar a ampaserveis@albaserveis.com o al tf. 972 59 05 07 (Extensió 2).

1 - Rebreu un email amb uns links diferents segons el número d’inscrits:

Sortida 1 dia - 1 adult + 1 nen · http://www.albaestiu.com/reserves/book?ct=AMPAEX1&lang=ca

Sortida 1 dia - 1 adult + 2 nens · http://www.albaestiu.com/reserves/book?ct=AMPAEX2&lang=ca

Sortida 1 dia - 1 adult + 3 nens · http://www.albaestiu.com/reserves/book?ct=AMPAEX3&lang=ca

Sortida 1 dia - 2 adults + 1 nen · http://www.albaestiu.com/reserves/book?ct=AMPAEX4&lang=ca

Sortida 1 dia - 2 adults + 2 nens · http://www.albaestiu.com/reserves/book?ct=AMPAEX5&lang=ca

Sortida 1 dia - 2 adults + 3 nens · http://www.albaestiu.com/reserves/book?ct=AMPAEX6&lang=ca



Com reservar



Com reservar



L’equip de monitors d’Alba Serveis 
farà que la vostra estada sigui inoblidable



emocions per a tota la vida

Aquest estiu t'esperem a mas gircós
Un entorn intens, ple d’emoció i il·lusions 

per passar moments inoblidables envoltats de 
naturai de l'ambient més saludable



serveis educatius
ALBA


