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While Wearing a Mask:

COLÒNIES D'ESTIU PETITS
Infants de P3 a 2n de primària
Nens i nenes marxen a una casa de colònies
entre 3 i 5 dies acompanyades. Jocs de
descoberta, Nit d'estels, excursions a la
natura. 
Preu orientatiu: 170€

RUTES D'ESTIU JOVES
Joves de 1r de l'ESO a Batxillerat
L'entrada a l'institut  suposa un salt també en
el format de les colònies. Ara toca
autogestió, aventura, preparació d'una ruta
d'entre 8 i 10 dies. 
Pels voltants de Catalunya o en Menorca,
Galicia, Portugal... en funció de la franja
d'edat del grup.
Preu orientatiu: 400€

CAMPAMENTS D'ESTIU MITJANS
Infants de 3r a 6à de primària.
Una nova etapa en la que nens i nenes
comparteixen 7 dies en tendes de campanya.
Organitzats per colles, col·laboren en petites
tasques i gaudeixen d'una nit sota els estels
(bivac), fan activitats d'aventura a la natura i
s'acomiaden amb un sopar de gala.
Preu orientatiu: 250€

En conveni amb

CASAL D'HIVERN
Aprofitem les vacances de Nadal per a
treballar valors, tradicions, alhora que

ajudem en la conciliació familiar.
Horari orientatiu: de 9 a 14h/17h

Preu orientatiu: 70€/setmana

CASAL DE PRIMAVERA
Gaudeix de l'entrada de la primavera.

Excursions, tallers i molta diversió durant
els dies laborables de les vacances de

Setmana Santa. 
Horari orientatiu: de 9 a 14h/17h

Preu orientatiu: 60€/setmana

CASALS D'ESTIU
Finalitza el curs escolars i comencen els

casals: juny, juliol, agost i setembre.
Una manera molt xula de conèixer nous

amics i amigues. Piscina, excursions,
gimcanes i moltes més coses. Pots triar

entre Barri Centre, Barri Torreblanca i
Casal en Anglès. 

Horari orientatiu: de 9 a 14h/17h
Preu orientatiu: 60€/setmana

Feste soci/sòcia del Nus i podràs
rebre notificacions sobre l'inici de
les inscripcions i els descomptes

aplicables.


