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Els monitors i 

monitores de 

La Granja estan

formats en aquesta

metodologia que 

serà transversal 

durant les activitats. 
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En cas de pluja adaptarem les activitats i el programa, 

disposem d’espais interiors i zones cobertes.

Si els alumnes porten impermeable (i botes d’aigua) 

els farem viure i sentir la pluja, una sensació que 

poques vegades tenen l’oportunitat de gaudir.



Què hem

de portar?
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• Sac de dormir

• 2 mudes 

• Necesser

• Tovallola de dutxa

i xancletes

• Pijama

• Llanterna

• Vambes de recanvi

• Impermeable

• Un jersei per si de cas

• Gorra per al sol

• Crema solar i repel·lent

per als mosquits
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LA GRANJA, COMPROMESA 

AMB L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Us detallem el menú segons els dies

de colònies escollits (2 o 3 dies).

Si us plau, en cas d'intoleràncies informeu-nos!

DINARS
Macarrons amb tomàquet i formatge
Salsitxes fresques de pollastre amb patates fregides
Fruita del temps

Llenties estofades
Pit de pollastre arrebossat amb enciam
Fruita

Aperitiu (xips, formatge, galetes salades) 
Gran paella de muntanya (salsitxes i verdures)
Gelat

SOPARS 
Sopa casolana
Truita de patates amb enciam
Iogurt

Mongeta tendra amb patates
Croquetes de bacallà amb patates xips
Postres tipus Petite Suisse

ESMORZARS BUFET
Llet, batut de xocolata i suc. 
Magdalenes, cereals i pa amb mantega i melmelada. 
El pa a l’esmorzar està acabat de fer.

BERENAR
Entrepà de crema de cacau o pernil york.
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També podreu trobar recursos 

educatius gratuïts per fer a casa



MOLTES GRÀCIES

PER LA VOSTRA 

CONFIANÇA!


