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Respirar natura, muntar a cavall, 
escoltar el silenci del bosc, riure, fer 

amics, agradar-se a sí mateix, acaronar 
un conill, inspirar pensaments positius, 

convidar a l’acció. Entrenarem les 
habilitats importants per anar per la 
vida com ara l’empatia, el treball en 
equip o l’autoestima... Us oferim vuit 
opcions al bell mig de la natura, per 
divertir-se creixent, amb educadors 

emocionals formats en la metodologia 
de La Granja©. 

T. 93 848 11 25  
  F. 93 848 22 03    colonies@la-granja.net

  esplai@la-granja.net
  A 42km de BCN
  A 300m del tren

Granja Escola de Sta. Maria de Palautordera (Montseny · Barcelona)
www.lagranja.cat

OUTDOOR
TRAINING
PER EMPRESES I 
ORGANITZACIONS

FAMÍLIES
 Agostcolònies:

activitats:
Caps de setmana

EXPANSIÓ
La Granja ha desenvolupat
un projecte per obrir altres
centres a la resta del món.

¿Què més fem a la granja?
Tota la info al web: la granja.cat

estiu 2019La Granja, la primera granja 
escola amb un Mètode© 
registrat que entrena les 
competències emocionals 
amb nens i joves, amb 
resultats demostrats 
cientí�cament pel GROP de 
la Universitat de Barcelona*

*Estudi Cientí�c d'avaluació del 
Mètode La Granja© realitzat pel 
GROP, grup de recerca en Orientació 
Pedagògica de la Universitat de 
Barcelona (Novembre 2017), sobre 
una mostra de 132 nens d'entre 8 i 14 
anys. L'Estudi quantitatiu i qualitatiu 
demostra canvis signi�catius entre 
l'abans i després en les 5 dimensions 
de les competències emocionals 
(consciència, regulació, autonomia, 
competència de vida i de benestar). 
Així mateix l'estudi avalua l'ansietat 
dels alumnes, demostrant una 
baixada signi�cativa en els valors de 
l'ansietat estat i de l'ansietat tret.

©MÈTODE LA GRANJA

FORMACIÓ EN 
COMPETÈNCIES EMOCIONALS

By

www.lagranja.top
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Tota la info al web: la granja.cat* Amb el Mètode La Granja©  demostrat cientí�cament pel GROP de la Universitat de Barcelona.

Una setmana de colònies intensa perquè aprenen un munt d’ells mateixos. El nostre objectiu? ajudar-los a gestionar les seves emocions de manera positiva i que desenvolupin les seves habilitats personals i socials per utilitzar-les ara i en el seu futur*

7 al 13 de Julioldiumenge 17h �ns dissabte 12h: 429€14 al 20 de Julioldiumenge 17h �ns dissabte 12h: 429€

COLÒNIESx ENTRENARHABILITATS
 De 1r de primària a 2n d’ESO

20 al 25 de Julioldissabte 17h �ns dijous 18h: 410€

Unes colònies 100% en anglès, per aprendre l'idioma des de la pràctica, la repetició i l'ampliació de vocabulari.  Es parlarà tot el dia en anglès, durant les activitats, els àpats, etc. Amb curs d’equitació i  un munt d'activitats divertides i motivadores que facilitarà que facin nous amics. 
I si voleu més anglès, tenim el viatge a Anglaterra!

SUMMER CAMP
 De 1r de primària a 2n d’ESO

24 al 29 de Junydilluns 17h �ns dissabte 12h: 360€

Ens centrarem en entrenar als 

nens i nenes per començar 

l’escola emocionalment més 

preparats. Preparats per 

entendre el seu comportament i 

el dels demés, per ser més 

assertius, més responsables i 

més autònoms*

       HORARIS: de 9h a 17,30h 

(servei d’acollida des de les 8,30h)

Transport diari en autocar inclòs: Mollet, Granollers, 

Cardedeu, Llinars (possibilitat de fer parada sota demanda).

ESPLAI SETEMBRE
 De P3 a 2n d’ESO

2 SETMANES AMB

Del 27 d’Agost al 6 de Setembre
: 298€SENSE 247€

1 SETMANA AMB

Del 27 al 30 d’Agost
: 140€SENSE

120€

1 SETMANA AMB

Del 2 al 6 de Setembre
: 170€SENSE 150€

VIATGES DIARIS

Novetat!

“Si no t'estimes a tu mateix, no podràs 
fer coses extraordinàries" 

George, 13 anys

Per passar els matins de l’estiu gaudint de la natura, dels animals i dels nous amics. Canviar d’ambient, d’amics i fer les coses de manera diferent, aquesta és la nostra proposta, amb horaris que s’adapten a les vostres necessitats.

CASAL DE MATÍ De P3 a 2n d’ESO

       HORARI: de 9h a 14,30h (amb dinar,sense autocar) de 9h a 13h (sense dinar,sense autocar) 

5 SETMANES Del 25 de Juny al 26 de Juliol: �ns 14,30h 599€ �ns 13h 413€
4 SETMANES* �ns 14,30h 499€�ns 13h 337€

3 SETMANES Del 8 de Juliol al 26 de Juliol �ns 14,30h 359€ �ns 13h 264€Altres dates �ns 14,30h 365€*�ns 13h 279€*

2 SETMANES Del 25 de Juny al 5 de Juliol �ns 14,30h 239€ �ns 13h 189€Altres dates �ns 14,30h 259€*�ns 13h 199€*

1 SETMANA �ns 14,30h 149€ �ns 13h 99€ 
*Les setmanes han de ser seguides, consultar disponibilitat.

www.lagranja.cat

L’Esplai més potent per la seva 

durada, cinc setmanes, i per la 

intenció amb la que es treballa. 

Es divertiran, faran un munt 

d’activitats, aprendran i 

s’entendran més a ells mateixos, 

però també als seus companys, i 

seràn emocionalment més 

intel·ligents*

       HORARI: de 9h a 17,30h 

(servei d’acollida des de les 8,30h)

L’ESPLAI EMOCIONAL
 De P3 a 2n d’ESO

5 SETMANES AMB

Del 25 de Juny al 26 de Juliol*   
: 808€SENSE

750€

3 SETMANES AMB

Del 8 de Juliol al 26 de Juliol*
: 590€SENSE

545€

2 SETMANES AMB

Del 25 de Juny al 5 de Juliol*

*Per altres dates, consultar disponibilitat i preus.

: 399€SENSE
374€

VIATGES DIARIS

Transport diari en autocar inclòs: Barcelona, 

Sant Cugat, Mollet, Parets, Granollers, 

La Garriga, Les Franqueses, Argentona, 

Cardedeu, Llinars, Sant Celoni, Palau i 

Sant Esteve.

Un viatge a Índia i Nepal, on 
l’anglès, els valors i el voluntariat 

en un orfenat es barregen en una 

fórmula que aconseguirà que la 

capacitat d’agraïment, la fortalesa 

interior, l’autoestima, la paciència i 

l’empatia es reforcin de manera 

signi�cativa en cadascun dels joves 

participants.

 De 15 a 19 anys

27 de juny al 27 de juliol 
Cost total: 4.000€ aprox (inclou avió)

VIATGE A L’ÍNDIA 
        ANGLÈS I VALORS

SUMMER CAMP
ANGLATERRA

 De 12 a 16 anys

Dues setmanes de campaments

amb una immersió total a l’anglès.

BOREATTON PARK

Del dissabte 20 de juliol al
dissabte 3 d’agost 

Cost total: 1.845€ (inclou avió)


