
Silenci… rodem!!!
MAS BATLLORI – 2017

COLONIES AFA ESCOLA L’UNIVERS



DADES TÈCNIQUES:

Lloc: Pujals dels cavallers.  Cornellà del Terri- Girona.

Dates: del 28 al 30 de juny de 2017.

Hora de trobada : 9.00 h. a l’escola Escola L’univers

Hora d’arribada: 16.30 h. del dia 30 de juny

Com contactar amb l’equip de  monitors:

Per qualsevol consulta sobre l’estada a la casa de colònies: 

Podeu trucar al 93 219 53 62  s’estarà informat en tot moment del desenvolupament de l’estada. 
Demaneu per en Francesc o la Mònica.

O bé, correu electrònic: gestioextraescolars@afaunivers.cat

En cas d’emergència podeu telefonar a :
Mas Batllori 972 594 538



LA CASA:
El Mas Batllori és un antic mas de pagès restaurat i condicionat per tal de transformar-lo en casa de colònies i lloc d'esbarjo 
per a petits i grans. L'entorn tranquil de la casa, amb bosc i camps de conreu, fa que el lloc sigui ideal per fer convivències,
colònies i trobades de tota mena. El Mas Batllori es troba a Pujals dels Cavallers, un poble pertanyent al municipi de Cornellà 

del Terri, a la comarca del Pla de l'Estany. És un lloc ben situat, a deu minuts de les ciutats de Banyoles i Girona.

LES INSTAL·LACIONS:
Disposa de diversos espais per a la pràctica d'esports (futbol, bàsquet, voleibol, ping-pong) i diverses sales de tallers a la 
mateixa casa i edificacions rústiques annexes com són el Paller, la Sala Gran, la cabana Bantú i l'Aula de Natura.

D'entre aquests annexos cal esmentar l'Aula de Natura, batejada amb el nom de "la Caseta dels Hèrptils" on hi ha una 
representació dels amfibis i rèptils de la comarca i d'altres llocs del món.



QUÈ CAL DUR?
Motxilla gran:
• Sac de dormir
• Coixinera
• Pijama
•  Tres mudes:
Calces o calçotets
Mitjons
• Dos pantalons curts
• Un o dos pantalons llargs (texans o 
xandall)
• Dues samarretes de màniga curta.
• Una samarreta blanca de maniga curta.
• Un jersei de màniga llarga
• Impermeable o cangur
• Banyador
• Tovallola gran
• Tovallola petita
• Tovalló
• Gorra amb visera
• Calçat esportiu (tipus bambes)
• Calçat còmode per caminar (tipus botes)
• Xancletes

•  Necesser:
Raspall de dents
Pasta de dents
Gel
Xampú
Esponja o manyopla
Pinta o raspall
Crema protectora solar
• Cantimplora
• Llanterna amb pila de recanvi
• Motxilla petita amb les corretges amples. Hi ha de cabre un 
impermeable i el menjar d’un dia 



QUÈ NO CAL DUR?

No cal dur diners, perquè no en faran ús. Els nois i noies tindran totes les 
despeses cobertes.

No cal dur aparells de música, ni jocs, ni consoles, ni mòbils...  Duem 
prou material per entretenir-nos.

Si trobem algun d’aquests aparells,  ens els quedarem i els 
retornarem un cop arribem a Barcelona.

No aconsellem que  es duguin objectes de valor, ja que es poden perdre.

Si voleu dur una càmera fotogràfica, no ens hi oposarem, però no ens 
en farem responsables



COLÒNIES 2017 ‐ MAS BATLLORI

DIMECRES 28 DE JUNY DIJOUS  29 DE JUNY DIVENDRES 30 DE  JUNY

8.00 h. LLEVAR-SE
9.00 h. a 10.30 h ESMORZAR I SERVEIS

10.30 h. a 12.30 h. Marxem  i instal∙lació.

COMENÇA L’AVENTURA!
CAP AL MAS BATLLORI!

Apareixen la 
Brave i la Mulan. 
Jocs i reflexions
entorn al gènere.

Recollim habitacions i fem 
motxilles..

12.30 h. a 13.30 h. Taller de 
samarretes. 
Primera part

13.30 h. a 14.30 h. DINAR

14.30 h. a 15.30 h. TEMPS LLIURE

15.30 a 16.30 h.

Presentació ambientació: Hem de 
recuperar la filmoteca del Sr.Batllori!  
Descoberta de l’entorn

Taller de 
samarretes. 
Segona part

17.15 h. a 19.30 h.
Ens trobem amb la resta de companys/es i 
anem a la piscina!

19.30 h a 20:30h OPERACIÓ NETEJA:  TOTS CAP A LA DUTXA
20:30h a 21:30h SOPAR
21:30h a 22:00h TEMPS LLIURE i/o PREPARACIÓ VETLLA DE NIT

22:00h a 23:00h

El Sr. Batllori i ens demana que 
trobem el Nemo, la Dory, etc

FESTA DE COMIAT



COORDINACIÓ: Lourdes Adell
L’EQUIP:  Maria Andreu, Adrià Borrell, Lluc Capdevila,  Laura Cardona, Núria Cusó, Iggy González, Júlia Oliver, David Rios, 
Irene  Roca, Martí Roura

L’EQUIP DE MONITORS I MONITORES


