
 
EASTER CAMP L’ARENY 2017 SNOW AND FUN!!! 

 
 
Què és l’Easter Camp?  
Són unes colònies d’immersió lingüística realitzades els primers dies de semana 
santa on la llengua utilitzada per totes les activitats serà l’anglès. Amb això es 
preten que els nens i nenes aprenguin la llengua en un ambient similar al que es 
trobarien en un país de parla anglesa, en el que s’afavorirà la pràctica de l’anglès 
d’una manera adaptada a la seva capacitat i a la seva edat. 
 

On es farà? 
A la casa de colònies Roques Blanques de Ribes de Freser, flanquejada pel riu 
Freser i envoltada de boscos. 
 

Podeu veure les instal·lacions a la pàgina web: 
www.roquesblanques.cat 
 

Ens allotjarem en règim de pensió completa. 
 

Quan serà? 
Les colònies seran del 9 al 12 d’Abril.  
 

El primer dia sortirem des de l’escola a les 10:00 per arribar a la casa abans de 
dinar.  
L’últim dia, tornarem cap a Cornellà després d’haver dinat i arribarem a les 17:00. 
 

Què farem? 
 

 Excursió al Molló Parc de Camprodon 
 Activitats a la neu al Parc Lúdic de la Vall de 

Núria 
 Ruta per les fonts de Ribes de Freser 
 Tallers (de Pasqua, de samarretes, de galetes...) 
 Jocs, gimcanes i  esports 
 Jocs de nit 
 Disco 

 

Totes les activitats seran dinamitzades en anglès per monitors/es anglòfons amb 
experiència en el món del lleure. 
 

Com es pot fer la inscripció? 
Per formalitzar la matrícula cal que empleneu el full d’inscripció i el porteu a 
l’AMPA els dies 14 i 15 de març de 16:30 a 18:30 o l’envieu per mail a 
raconsdelleure@yahoo.es 
 

El número de places és limitat, 25, i la seva assignació serà per rigorós ordre 
d’inscripció. 
 

Quin és el preu? 
El preu de les colònies és de 215€ 
 

Podreu triar entre domiciliar el pagament, indicant les dades bancàries en el full 
d’inscripció. O pagament en efectiu, passant per l’AMPA de 16:30 a 18:30.En tots 
dos casos es podrà fraccionar en dos pagaments de 100€ i 115€ cadascun. 
 

El primer pagament s’efectuarà el 15 de març i el segon el 7 d’abril.  
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Què han de portar els nens i nenes a les colònies? 
A la motxilla els nens i nenes hauran de portar:  
 

 Roba i muda per quatre dies 
 Roba per la neu 
 Pijama 
 Sabatilles esportives (bambes) i botes de neu 
 Abric i capelina 
 Necesser amb sabó, xampú, pasta i raspall de dents... 
 Xancles 
 Tovallola 
 Sac de dormir 
 Un coixí petit per dormir 
 Una llanterna 
 Un entrepà per esmorzar el primer dia 

 

I no hauran de portar: 
 

 Diners 
 Videojocs 
 Telèfon mòbil 
 Llaminadures 

 

Quin serà l’horari d’un dia a l’Easter Camp? 
Aquest és l’horari base d’un dia a les colònies: 
 

HORARI ACTIVITATS 

8:00 Bon dia! / Good Morning! 
9:00 Esmorzar / Breakfast 
9:30 Serveis / Duties 
10:00 Excursió / Excursion 

13:00 Dinar / Lunch 

14:00 Temps lliure / Free time 

15:30 Activitat de tarda / Afternoon activity 

17:30 Berenar / Snack 

18:00 Esports i jocs / Sports and games 
19:30 Dutxes / Shower time 

20:30 Sopar / Dinner 
21:30 Joc de nit / Night games 
22:30 Bona nit! / Good night! 
23:00 Llums apagades / Lights off 

 

Què cal fer en cas de dubte? 
Si necessiteu més informació o teniu cap pregunta: 

 Veniu a la reunió informativa que farem el 10 de març a les 17:30 a l’escola 
 Envieu un mail a raconsdelleure@yahoo.es  
 truqueu al 663771374 
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