
JORDI
TURULL
JORDI

TURULL

COLÒNIES

ESTIU 2018

Claverol

L’Estol 

La Cot 

Pineta 

La Rectoria

Umeen Etx
ea 

https://www.accac.cat/index.php?seccio=cases&id=60
http://www.lacasadepineta.org
http://www.claverol.org
https://sites.google.com/site/umeenetxea/
http://www.fundacioesplaigirona.cat/cases/la-cot/
www.coloniesjorditurull.org
www.coloniesjorditurull.org


QUI SOM?

Una entitat de l’Escola Pia de Catalunya, dedicada des de l’any 1964 a 
l’educació dels nois i noies a partir de les colònies de lleure. Totes les activi-
tats estan promogudes per monitors i monitores degudament formats i 
preparats, que ho fan de manera voluntària i altruista.

Per a nosaltres, els valors de la convivència, el compromís vers el grup i 
l’esforç personal, des de la vida de cada dia i el joc, esdevenen l’eix princi-
pal de la proposta que oferim.

www.coloniesjorditurull.org
http://www.escolapia.cat


PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ A: del 12 al 18 de març
Per les famílies que van participar en alguna activitat l’estiu 2017.

PREINSCRIPCIÓ B: del 4 al 15 d’abril
Oberta a totes les famílies.

Un cop confirmada la inscripció, caldrà que ompliu la documentació via 
web, la imprimiu i la signeu. S’haurà de lliurar en paper, com a molt tard, el 
31 de maig. Ho podreu entregar per correu postal o presencialment a 
Colònies Jordi Turull -C/Sant Antoni Abat, 61-63, baixos, 08001 Barcelo-
na- ; o a la secretaria de les diferents escoles de l’Escola Pia de Catalunya. 

Per inscriure’s fora de termini, s’obrirà a la web la PREINSCRIPCIÓ C.

Tot el procés (preinscripció i inscripció) es fa a través d’internet a l’adreça:

www.coloniesjorditurull.org/inscripcions

www.coloniesjorditurull.org/inscripcions


GEGANTONS (5-9 anys)

Activitats de lleure adaptades a l’edat dels participants, banys a la piscina 
i alguna petita excursió. En una casa de colònies, vivint alguna història 
màgica que haurem de resoldre tots junts. A la tornada els pares us vénen 
a buscar.

L’Estol, Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)

Del 23 al 29 de juliol

Nascuts del 2009 al 2013

Import de 302€

L’Estol 

https://www.accac.cat/index.php?seccio=cases&id=60
https://www.accac.cat/index.php?seccio=cases&id=60


INFANTONS (7-9 anys)

Per als més agosarats i que voldran anar a Pineta de grans! Activitats de 
lleure en una casa de Colònies, com les de Gegantons, però durant 10 
dies. Els pares us vénen a buscar l’últim dia.

L’Estol, Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)

Del 6 al 15 de juliol

Nascuts del 2009 al 2011

Import de 403€

L’Estol 

https://www.accac.cat/index.php?seccio=cases&id=60
https://www.accac.cat/index.php?seccio=cases&id=60


PINETA (10-13 anys)

A la casa de Pineta, en un dels entorns més privilegiats del Pirineu. Activi-
tats exclusivament de lleure a un ritme palpitant amb ambientacions i per-
sonatges fantàstics. Banys al riu, tallers i excursions passant alguna nit a 
fora amb la tenda.

La casa de Pineta, Bielsa (Osca)

Pineta 1: De l’1 al 15 de juliol

Pineta 2: Del 16 al 30 de juliol

Nascuts del 2005 al 2008

Import de 530€
Pineta 

http://www.lacasadepineta.org
http://www.lacasadepineta.org


EUSKADI (14 anys)

En una casa de colònies a prop del bosc i prop del mar, en un bonic indret 
del País Basc. Activitats de lleure, tallers i excursions per conèixer l’entorn. 
Cuinem nosaltres amb l’ajuda dels monitors.

Umeen Etxea, Bakio (Biscaia)

Euskadi 1: Del 30 de juny al 12 de juliol

Euskadi 2: Del 19 al 31 de juliol

Nascuts al 2004

Import de 528€
Umeen Etx

ea

https://sites.google.com/site/umeenetxea/
https://sites.google.com/site/umeenetxea/


FITES (15 anys)

S'inicia amb 5 dies de ruta per la zona d'Aigüestortes i l'estany de Sant 
Maurici. L'estada a la casa serà de 7 dies, tot gaudint d'activitats de lleure, 
gimcanes, tallers i una travessa de dos dies en caiac per l'embassament 
de Sant Antoni. Cuinem nosaltres amb l'ajuda de monitors. 

La Rectoria, Claverol (Pallars Jussà)

Del 18 al 31 de juliol

Nascuts al 2003

Import de 526€

La Rectoria

http://www.claverol.org
http://www.claverol.org


FENT CAMÍ (15 anys)

Uns dies de ruta fins arribar a la casa de colònies. La resta de dies gaudim 
de la casa fent activitats de lleure, tallers i excursions per l’entorn. Cuinem 
nosaltres amb l’ajuda dels monitors.

La Cot, Santa Pau (La Garrotxa)

Del 19 al 31 de juliol

Nascuts al 2003

Import de 519€

La Cot 

http://www.fundacioesplaigirona.cat/cases/la-cot/
http://www.fundacioesplaigirona.cat/cases/la-cot/


CARAVANA TEATRAL (16 anys)

Els primers dies assajant l’obra en una casa de colònies i, la resta, repre-
sentant-la pels pobles del voltant. Tot combinat amb activitats de lleure i 
algun bany. Cuinem nosaltres amb l’ajuda dels monitors.

La Rectoria, Sant Salvador de Bianya (La Garrotxa)

Del 29 de juny al 13 de juliol

Nascuts al 2002

Import de 530€

La Rectoria

http://www.fundacioesplaigirona.cat/cases/la-rectoria/
http://www.fundacioesplaigirona.cat/cases/la-rectoria/


CONTACTE

colonies.jturull@escolapia.cat

93.441.00.04 ext. 200 o 272

www.coloniesjorditurull.org

www.facebook.com/LleureJordiTurull

www.twitter.com/@ll_jorditurull




