L’ESQUIROL (OSONA)

Antiga masoveria del
segle XVII envoltada
per les muntanyes del
Collsacabra
A les proximitats de l’Esquirol (comarca
d’Osona) s’alça Cal Masover, antiga
masoveria del segle XVII totalment
reformada i reconvertida en casa de
colònies i turisme rural.
La casa, envoltada de boscos, té unes
vistes immillorables de la Plana de Vic i
de les muntanyes del Collsacabra.
Pensada per acollir centres escolars,
centres d’esplai, grups d’amics, entitats
i altres grups organitzats, compta
amb piscina pròpia i àmplies sales pel
desenvolupament de tallers, jocs… i el
seu entorn és ideal per la realització
d’excursions i activitats exteriors.
__
T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com
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HABITACIONS —
Habitació de 62 places

(possibilitat de partir-la en 2)
- 1 habitació de 36 places
- 1 habitació de 24 places

2 habitacions de 6 places

— Totes les habitacions són amb lliteres.
— Els llits estan equipats amb: llençol de sota, coixí i coixinera.
— És necessari portar sac de dormir o llençol superior, tovallola,
xancletes, necesser i llanterna.

Total places:
72

Mínim places:
30

Exclusivitat

Connexió
WiFi

Piscina
privada

Pensió
completa

SERVEIS —
Accés
Bon accés per autocars

Habitacions nens
Llençol sota, manta, coixí i coixinera

Piscina privada (exterior)
De l’1 de juny al 30 de setembre

Aparcament
Gran aparcament exterior

Bany comunitari
Paper higiènic

Mascotes
S’admeten mascotes

Bany privat professors
Paper higiènic

Equipament tecnològic
Altaveu professional Bluetooth

Esglèsia
Esglèsia pròpia

Sala de professors
Cafetera americana i bullidor elèctric
d’aigua

Sala exterior polivalent
Sala exterior de 150 m2, tipus pèrgola, adaptada per activitats i sopars

Vistes
Vistes a la muntanya, als boscos
adjacents i al jardí

Serveis gratuïts pels professors
Joc complet de llençols i tovalloles,
gel de dutxa, xampú i assecador de
cabell

Equipaments exteriors
Zona de pícnic amb taules i cadires,
barbacoa, llums acollidors, patí
balcó, jardí i camp de futbol

Cuina industrial equipada
Fogons, forn, campana, nevera, congelador, màquina de rentar, utensilis
de cuina, parament de taula, microones i cafetera

Internet
Connexió d’internet WiFi

Sala taller
Sala taller per activitats diverses

General
Mosquitera, papereres i radiadors

T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com

PLANELL —

PRIMERA PLANTA
pati interior

6p

6p

menjador
professors

menjador
menjador

bany
professors

cuina

PLANTA BAIXA
pèrgola

pati interior

24p
36p
banys
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T. 610 940 360 (Glòria)
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CUINA CASOLANA —
A les cases de colònies de La Bertrana cuidem els detalls. El nostre menjar és casolà i cuinat al moment. Fem menús complets i variats, i disposem de menús per als nens i nenes amb intoleràncies i
al·lèrgies alimentàries*.
Organització dels àpats
• El servei de menjador, para taula, portar el menjar, recollir la taula, serà una tasca que faràn els
nens i nenes, amb instruccions dels mestres. La vigilància del menjador (que els infants no s’aixequin durant l’àpat, etc.) és a càrrec dels mestres i acompanyants.

* És imprescindible que tres setmanes abans d’iniciar les colònies ens feu arribar, via correu electrònic, la llista de
nens i nenes amb intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries per confeccionar els menús especials.

PROPOSTA MENÚ DE:

2 DIES

DINAR

Arròs blanc amb salsa de tomàquet
Botifarra de Vic amb tomàquets “cherrys” i olives
Fruita

BERENAR

Galetes amb xocolata
Suc de fruita

SOPAR

Caldo del Masover amb pasta
Hamburguesa de vedella amb patates de l’hort al vapor
Iogurt de maduixa

- Sucs de fruita: Prèssec / Pinya / Taronja
- Llet: normal, avena, d’arrós
- Sucre i nesquik

ESMORZAR
CAL MASOVER

DINAR

SALAT:
- Pa amb tomaquet amb: pernil de pavo / formatge / fuet / llom
DOLÇ:
- Cereals de xocolata
- Cererals de mel
- Pa amb nocilla
- Crosantets i magdalenes
Macarrons Cal Masover
Cuixa de pollastre a la brasa amb Xips
Gelat

T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com

PROPOSTA MENÚ DE:

3 DIES

DINAR

Arròs blanc amb salsa de tomàquet
Botifarra de Vic amb xips
Fruita

BERENAR

Galetes amb xocolata
Suc de fruita

SOPAR

Caldo del Masover amb pasta
Hamburguesa de vedella amb patates de l’hort al vapor
Iogurt de maduixa

Sucs de fruita: Prèssec / Pinya / Taronja
Llet: normal, avena, d’arrós
Sucre i nesquik

ESMORZAR
CAL MASOVER

SALAT:
- Pa amb tomaquet amb: pernil de pavo / formatge / fuet / llom
DOLÇ:
- Cereals de xocolata
- Cererals de mel
- Pa amb nocilla
- Crosantets i magdalenes

DINAR

Amanida de pasta: espirals vegetals, tonyina i ou dur
Filet de pollastre amb tomàquets “cherry” I olives
Flam

BERENAR

Galetes amb xocolata
Suc de fruita

SOPAR

Sopar de Pizzes: de pernil, barbacoa, romana
Patates i olives per acompanyar
Copa de xocolata i nata

Sucs de fruita: Prèssec / Pinya / Taronja
Llet: normal, avena, d’arrós
Sucre i nesquik

ESMORZAR
CAL MASOVER

DINAR

SALAT:
- Pa amb tomaquet amb: pernil de pavo / formatge / fuet / llom
DOLÇ:
- Cereals de xocolata
- Cererals de mel
- Pa amb nocilla
- Crosantets i magdalenes
Macarrons Cal Masover
Cuixa de pollastre a la brasa amb patates xips
Gelat

T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com

ACTIVITATS —
Les colònies escolars de Cal Masover estan organitzades per nosaltres,
destinats a nens i nenes d’educació primària i infantil
Els nostres objectius EMOCIONALS
— Afavorir el treball en equip.
— Descobrir les emocions amb l’experimentació i l’observació, mitjançant jocs, gimcanes...
— Gestionar les emocions
Els nostres objectius AMBIENTALS
— Estar en contacte amb la natura i sensibilitzar als nens i nenes sobre l’entorn proper.
— Educar-los en la cultura ambiental, la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i els recursos naturals.

EDUCACIÓ
INFANTIL

CICLE
INICIAL

CICLE
MITJÀ

CICLE
SUPERIOR

ACTIVITATS
EDUCACIÓ
EMOCIONAL

L’ARBRE DE
LES EMOCIONS

L’ARBRE DE
LES EMOCIONS

L’ARBRE DE
LES EMOCIONS

ACTIVITATS
DE CULTURA
AMBIENTAL

SALVEM
EL BOSC

SALVEM
EL BOSC

OBJECTIU:
PLANETA
TERRA

OBJECTIU:
PLANETA
TERRA

ACTIVITATS
DE CONEIXEMENT
DE L’ESPAI

EL PETIT
PRÍNCEP

EL PETIT
PRÍNCEP

VIATGE
A L’ESPAI

VIATGE
A L’ESPAI

MONITORATGE —
Disposem de monitors propis, amb formació reglada i supervisats per un director de lleure.
Treballem amb ràtios de 10-12 o bé 12-15 segons les edats dels infants:
. 1 monitor per 10-12 nens (EDUCACIÓ INFANTIL / CICLE INICIAL)
. 1 monitor per 12-15 nens (CICLE MITJÀ / CICLE SUPERIOR)

T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com

ACTIVITATS —
En el cas d’estar interessats, i saben el nombre d’alumnes, us facilitarem tota la
informació relacionada a les activitats i els horaris del monitoratge.

L’ARBRE DE
LES EMOCIONS
TOT L’ANY
ED. INFANTIL / CICLE INICIAL / CICLE MITJÀ

De cop i volta, Cal Masover torna al passat, a l’època que es va construir la masia.
Com que és un lloc de pas, va rebent tot
de visites que deixaran molt clar la importància de poder gestionar les nostres
emocions per poder resoldre els conflictes d’una manera òptima i, sobretot, per
arribar a ser feliços.
Durant l’estada, ens endinsarem en les
emocions d’una manera dinàmica, lúdica
i aprofitant al màxim l’entorn únic de
Cal Masover. L’objectiu és poder gaudir
d’unes colònies on a través del joc, els
infants visquin tota una sèrie de situacions que omplin les seves “motxilles
vitals” de recursos i eines que els ajudin
en el seu dia a dia.
A Cal Masover apostem per unes colònies
amb sentit on el que arreli doni un bon fruit.

SALVEM
EL BOSC

OBJECTIU:
PLANETA TERRA

TOT L’ANY
EDUCACIÓ INFANTIL
CICLE INICIAL

TOT L’ANY
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR

Uns follets molt eixerits ens han convidat
a passar uns dies a
casa seva! Així és que
tindrem l’ocasió de viure
com ells i ajudar-los a
salvar el bosc, perquè
s’està posant malalt!

El plàstic, la contaminació,
el canvi climàtic... són
problemes que està patint
el nostre planeta i que ens
afecten a tots. Mitjançant
jocs, tallers, i un escape
room, prendrem consciència de la problemàtica
ambiental.

EL PETIT
PRÍNCEP

VIATGE
A L’ESPAI

TOT L’ANY
EDUCACIÓ INFANTIL
CICLE INICIAL

TOT L’ANY
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR

El Petit Príncep ens explicarà moltes coses d’astronomia que no sabíem
fins ara a través dels
jocs que ha conegut al
llarg dels seus viatges
per l’Univers! Preparats
per l’aventura?

Ens endinsarem en el món
de l’astronomia a través de
l’escola d’astronautes.
Coneixerem les galàxies,
el nostre sistema solar, les
constel·lacions, i... tots els
secrets de l’univers.

T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com

HORARI PROGRAMA:

2 DIES

La responsabilitat del grup sempre és del professorat. Durant les activitats és opcional
l’assistència dels professors. Els monitors estaràn amb els nens unes 8 hores 30 min.
PRIMER DIA
10:00h - 13:00h

ARRIBADA
ACTIVITAT DELS NENS
ESMORZAR I REUNIÓ BENVINGUDA (1h aprox)

Monitors
Monitors
Professors

13:00h - 14:00h

DINAR DELS NENS

Professors

14:00h - 15:00h

VIGILÀNCIA DELS NENS
DINAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

15:00h - 18:30h

ACTIVITAT DELS NENS + BERENAR

Monitors

18:30h - 20:00h

LLIURE

Professors

20:00h - 21:00h

SOPAR DELS NENS

Professors

21:00h - 22:00h

ACTIVITAT DE NIT DELS NENS
SOPAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

22:00h - ...

DORMIR

Professors

9:00h - 10:00h

ESMORZAR DELS NENS

Professors

10:00h - 13:00h

ACTIVITAT DELS NENS
ESMORZAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

13:00h - 14:00h

DINAR DELS NENS

Professors

14:00h - 15:00h

VIGILÀNCIA DELS NENS
DINAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

15:00h -16:00h

ACOMIADAMENT

Monitors

SEGON DIA

T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com

HORARI PROGRAMA:

3 DIES

La responsabilitat del grup sempre és del professorat. Durant les activitats és opcional
l’assistència dels professors. Els monitors estaràn amb els nens unes 8 hores 30 min.
PRIMER DIA
10:00h - 13:00h

ARRIBADA
ACTIVITAT DELS NENS
ESMORZAR I REUNIÓ BENVINGUDA (1h aprox)

Monitors
Monitors
Professors

13:00h - 14:00h

DINAR DELS NENS

Professors

14:00h - 15:00h

VIGILÀNCIA DELS NENS
DINAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

15:00h - 18:30h

ACTIVITAT DELS NENS + BERENAR

Monitors

18:30h - 20:00h

LLIURE

Professors

20:00h - 21:00h

SOPAR DELS NENS

Professors

21:00h - 22:00h

ACTIVITAT DE NIT DELS NENS
SOPAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

22:00h - ...

DORMIR

Professors

9:00h - 10:00h

ESMORZAR DELS NENS

Professors

10:00h - 13:00h

ACTIVITAT DELS NENS
ESMORZAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

13:00h - 14:00h

DINAR DELS NENS

Professors

14:00h - 15:00h

VIGILÀNCIA DELS NENS
DINAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

15:00h - 18:30h

ACTIVITAT DELS NENS + BERENAR

Monitors

18:30h - 20:00h

LLIURE

Professors

20:00h - 21:00h

SOPAR DELS NENS

Professors

21:00h - 22:00h

ACTIVITAT DE NIT DELS NENS
SOPAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

22:00h - ...

DORMIR

Professors

9:00h - 10:00h

ESMORZAR DELS NENS

Professors

10:00h - 13:00h

ACTIVITAT DELS NENS
ESMORZAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

13:00h - 14:00h

DINAR DELS NENS

Professors

14:00h - 15:00h

VIGILÀNCIA DELS NENS
DINAR DE PROFESSORS

Monitors
Professors

15:00h -16:00h

ACOMIADAMENT

Monitors

SEGON DIA

TERCER DIA

T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com

TARIFA (Preus sense 10% IVA )

COLÒNIES
ESCOLARS

2 DIES

- DILLUNS-DIMARTS O DIMARTS-DIMECRES
- Entrada a dinar
- Sortida després de dinar
(1 Pensió complerta + 1 dinar)
- Primer dia: DINAR + BERENAR + SOPAR
- Segon dia: ESMORZAR + DINAR

74,00 € /persona

- Pack complet d’activitats

COLÒNIES
ESCOLARS

2 DIES

- DIJOUS - DIVENDRES
- Entrada a dinar
- Sortida després de dinar
(1 Pensió complerta + 1 dinar)
- Primer dia: DINAR + BERENAR + SOPAR
- Segon dia: ESMORZAR + DINAR

82,00 € /persona

- Pack complet d’activitats

COLÒNIES
ESCOLARS

3 DIES

- DILLUNS-DIMARTS-DIMECRES
- Entrada a dinar
- Sortida després de dinar
(2 Pensió complerta + 1 dinar)
- Primer dia: DINAR + BERENAR + SOPAR
- Segon dia: ESMORZAR + DINAR + BERENAR + SOPAR
- Tercer dia: ESMORZAR + DINAR

120,00 € /persona

- Pack complet d’activitats

COLÒNIES
ESCOLARS

3 DIES

- DIMECRES - DIJOUS - DIVENDRES
- Entrada a dinar
- Sortida després de dinar
(2 Pensió complerta + 1 dinar)
- Primer dia: DINAR + BERENAR + SOPAR
- Segon dia: ESMORZAR + DINAR + BERENAR + SOPAR
- Tercer dia: ESMORZAR + DINAR

130,00 € /persona

- Pack complet d’activitats

PENSIÓ COMPERTA
(SENSE ACTIVITAT)

ÁPAT EXTRA
(NENS / MESTRES)

(Pensió complerta + Dormir)
- DINAR + BERENAR + SOPAR + ESMORZAR

33,00 € /persona

- DINAR
- Preu per nens / mestres / acompanyants

10,00 € /persona

T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com

INFORMACIÓ
CONTRACTACIÓ

Formulació de la reserva
Quan la reserva sigui en ferm, us farem arribar un document de reserva per correu
electrònic. No cobrem paga i senyal.
Anul·lació de la reserva
L’anul·lació de la reserva sense previ avús suposorà el pagament total d’aquesta.
Contractació de les colònies
Dues setmanes abans dels dies reservats caldria que ens enviessiu un mail
(info@labertrana.com) detallant les següents coses:
. Confirmant les activitats a realitzar
. Si es necessàri algún àpat extra
. El nombre de persones que sereu (detallat per cursos)
. Les al·lèrgies alimentàries
. I altres observacions que considereu adients dels vostres alumnes
Pagament de les colònies
El pagament es realitzarà com a màxim la setmana següent de les colònies. Es
podrà fer l’abonament a través d’una transferència bancària, al número de compte
corrent que figura al contracte i a la factura.
Escollir les activitats
Podreu escollir les activitats que més us interessin en funció del vostre objectiu i
dels dies que feu d’estada. O bé nosltres, us proposarem les activitats programades
per els nostres monitors. En aquest cas, una bona comunicació amb els
responsables del grup, ens ajudarà a poder concretar millor els vostres objectius i
poder conèixer el perfil dels participants.
Què han de dur els nens?
La seva roba (incloure cangur i calçat de recanvi), sac de dormir, xancletes,
tovallola, necesser i una llanterna. No cal dur coixinera, llençol de sota ni manta.
Els professors
Volem que els professors estigueu com a casa, disposem d’habitacions i bany
privat, joc complet de llençols, gel de dutxa i xampú, assecador de cabells i
cafetera.

T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com

SITUACIÓ

La Bertrana disposa de dues cases de colònies, aptes també per turisme rural,
reformades i perfectament equipades, ideals per acollir centres escolars, centres
d’esplais, grups d’amics, famílies...
Estan situades a l’Esquirol -al Cabrerès, comarca d’Osona-, envoltades de boscos
i amplis jardins amb vistes immillorables de la Plana de Vic i moltes rutes i
excursions per descobrir, ja sigui a peu o en bicicleta.
CAL MASOVER
A les proximitats de l’Esquirol, (comarca d’Osona) s’alça Cal Masover, antiga
masoveria del segle XVII totalment reformada i reconvertida en casa de colònies i
turisme rural.
(Pensió complerta - Dret a cuina)
EL PUIG
La casa El Puig, situada al nucli del municipi de l’Esquirol (comarca d’Osona),
compta amb una construcció annexa ideal per desenvolupar activitats lúdiques.
(Dret a cuina)

A La Bertrana també t’oferim...

Turisme rural
Les cases de colònies Cal Masover i El Puig
estan preparades per acollir grups familiars
i d’amics, i gaudir d’unes vacances o cap de
setmana en un entorn rural

Colònies d’estiu
Durant els mesos de juny i juliol acollim a grups
de casals i esplais, amb preus més assequibles
per realitzar les colònies d’estiu

Lloguer d’espais
Les nostres cases són ideals per dur a terme un
esdeveniment privat, un casament o una trobada
especial en un lloc únic, tranquil, al ben mig de la
natura, i amb unes instal·lacions cuidades i amb
encant. A Cal Masover disposem d’una ermita
pròpia, i us ajudem a ambientar l’espai, cuidant
tots els detalls

LA BERTRANA
08511 L’Esquirol, Barcelona
T. 686 944 498 (Jordi)
T. 610 940 360 (Glòria)
A/e. info@labertrana.com

