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COLÒNIES Ampa Mare de Déu de la Roca (11-13 Novembre) 
 
Torna l’aventura CapiCua!!  (3er-6è primària) 

 
 

 
 

La Casa de Colònies 

Casa de Colònies Ca Manxol  Rasquera (Ribera d’Ebre) 

Ca Manxol és un edifici de nova construcció, pensat específicament com a casa de 

colònies. Ha estat dissenyat per acollir grans grups: escolars, associacions, col·lectius o 

grups de familiars i amics. 

La casa està al poble de Rasquera, al peu de la Serra de Cardó, al mig de les Terres de 

l’Ebre, en un espai idoni per descobrir la nostra terra, amb els contrastos entre el riu i la 

muntanya, les nostres tradicions i costums, però sobretot per conviure amb la seva gent, 

acostumada al tracte generós i acollidor.       

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COLÒNIES CAPICUA 

 

- Treballem per mantenir vives les colònies de sempre, les de tota la vida, les que 

ens han marcat, les que en certa mesura ens han fet com som avui en dia. 

- Treballem per crear el millor clima possible pels infants, perquè el record d’aquest 

cap de setmana es converteixi en inoblidable. 

- Els monitors estem les 24 hores amb els nens i nenes, convertint-nos en una part 

més del grup, fomentant una relació de petita família que es manté en el temps. 

- Les colònies es poden anar seguint a través de les nostres plataformes digitals. 
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PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ 

 

*El quadre anterior és només un exemple de planificació, no significa que aquestes siguin exactament les 

activitats que realitzarem a la sortida.  

 

Resum econòmic de les colònies 

 

Casa de Colònies Ca Manxol a Rasquera (Ribera d’Ebre) 

A 55km de distància (40 min.) 

(3 dies 2 nits) d’estada a la casa de colònies Ca Manxol + acompanyament les 24 hores 

per part de l’equip de monitors + activitats tots els dies + tot el material necessari + 

autobús d’anada i tornada + assegurança individual + galeria de fotos a la web al tornar 

de les colònies.  

Preu soci: 155 euros                          Preu no soci: 175 euros 

Pagament socis: Abans del 21 d’Octubre: 80 euros  

       Abans del 4 de Novembre: 75 euros 

Pagament no socis: Abans del 21 d’Octubre: 90 euros 

                                  Abans del 4 de Novembre: 85 euros 

Pagament al nº de compte de l’Ampa: ES40 2100 0787 1602 0000 7673 

Codi Caixa: 0758755 ACTIVITATS 

Inscripcions a la web: www.serveiscapicua.cat 

*Si la sortida s’acabés suspenent per motius sanitaris de la pandèmia, CapiCua retornaria tots els diners pagats fins llavors. No es 

retornaran en cas de cancel·lació voluntària. Si la cancel·lació és justificada i falten més de 30 dies per la sortida es retornarà tot 

excepte la bestreta. Si falten menys de 30 dies el 50%. Si la cancel·lació es fa faltant menys d’una setmana, es retornarà el 25%.  

 DIA 1 DIA 2 DIA 3 

  ESMORZAR ESMORZAR 

Matí 
 

 Gimcana amb jocs físics i 
mentals 

Manualitat 
+ 

Grans Jocs 

 DINAR + descans DINAR + descans DINAR + descans 

Tarda 
 
 
 

Arribada, distribució 
habitacions, jocs de 

presentació  

Acabem la gimcana, 
repartiment  

carnets de ball,  
dutxes + tunning 

Motxilles 
+ 

Hora dels adéus  

 SOPAR SOPAR SOPAR 

Nit 
 
 

 

Joc de nit + Bona nit Joc de nit+disco  
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