
INFORMACIÓ sobre colònies, camps de treball, 

voluntariat, intercanvis, sortides, estades a l’estranger  
 
 

Estiu 2017 

 

 1. Colònies de la Generalitat 
 

L'Estiu és teu:  
- Edat: de 5 a 16 anys 
- Més de 130 torns en 14 tipus d’estada (idiomes, multiesportives, 

combinat: anglès i multiesportives, música, enginy, esportives, 
teatre, circ, veu, cinema, natura, combinat: anglès i astronomia, 
excursionisme i dansa, art i emocions). 

- Estades de 7-8-9-10 dies en 25 Albergs de Catalunya. 
- Preinscripcions: 20-28 de març.  
- Preus: 340-554 € 
 

Tota la informació: http://www.estiuesteu.cat/ 
 
 

2. Curs de premonitors a Taradell 
 

Introducció al monitoratge del món del lleure. 
Edat: majors de 16 anys. 
Dies part teòrica i part pràctica: pendent de concretar.  
Preu: pels joves de Taradell, Viladrau, Sant Miquel de Balenyà, el Brull i Seva (pendent de concretar). 
Inscripcions: El Puntal. Per més informació, telèfon: 938126737. 
 
 

3. Camps de treball i estades  
 

Els camps de treball són organitzats per entitats i associacions juvenils, amb el suport de la Direcció 
General de Joventut. Combinen el lleure amb el servei a la comunitat: ajudant persones, protegint la natura, 
recuperant el patrimoni, etc.  
Hi ha molts camps de treball, tant a Catalunya (un d’ells a 
Taradell), la resta de l’estat i arreu del món.  
- Edats: entre 14-17 i 18-29 anys. 
- Els camps de treball a Catalunya: 

- Edat: 14-17 anys.  
- Durada: 14 dies. 
- Llengua vehicular: català. 
- Nombre de places per camp: 15-24. 
- Hores de treball tècnic: 30 hores setmanals. 

- Modalitats dels camps de voluntariat juvenil: recuperació 
del patrimoni cultural i arquitectònic, ecologia i medi ambient i animació i acció social. 

- Preinscripció: 11-18 d’abril. 
- Preu: 110-185 €. 
 

Tota la informació a: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball 
Preinscripció: http://www.xanascat.cat/PortalPreinscripcions 
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4. La Junior University (aquest any a Granollers) 
 

Universitat d’Estiu 2017. És un programa d’immersió amb l’anglès 
de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.  
- Dirigit a: estudiants de 4t ESO i Batxillerat. 
- Dates: 3-14 juliol. 
- Horari: De 09.00 a 13.30 h. Durada: 45 hores. 
- Lloc de realització: Granollers (Roca Umbert). 
- Tarifa: 375 € (inclou assegurança obligatòria). 
 

Tota la informació: https://www.uvic.cat/es/node/1659 
Telèfons: 938815516 / 938861222 

 
5. Activitats de Voluntariat 
 

Fundació Vilademany. Residència de Taradell. 
http://www.vilademany.org/entitat.php 
 

Associació Sant Tomàs. Vic i Calldetenes. 
www.santtomas.cat 
 

Creu Roja Osona.  
http://creurojaosona.vicentitats.cat/ 

 
6. Idiomes i Colònies a l’estranger  
 

Aprendre idiomes a l’estranger 
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/idiomes/aprendre_idiomes_a_l_estranger/ 
Per a més informació et recomanem que t'adrecis  
a un dels Serveis d'informació juvenil de Catalunya, 
El Puntal, Taradell. Telèfon: 938126737. 
 

ITW. Vic 
http://www.itw.cat/ca/index.php 
Estades d’ 1-3 setmanes a Irlanda, Regne Unit i 
altres llocs del món 
Preus: 1.300-2.500€ 
 

Aula Emi. Vic 
http://aulaemi.com/wp/estades-i-cursos-a-lestranger/ 
Organitza estades del Britishsummer: http://www.britishsummer.com/ 
Estades: 2-3 setmanes a Irlanda, Regne Unit i altres llocs del món 
Preus: 2.270-4.250€  

 
7. Cursos de formació personal i comunicació 
 

Escola emprenedors. Cursos, colònies i campaments. Adreça: http://www.escolaemprenedors.org/ 
 

Dale Carnegie Training. Programa Dale Carnegie de Liderazgo Personal, Comunicación y Relaciones 
Interpersonales para Jóvenes de 16-19 anys. 
- Dates: 27 juny a l’1 de juliol 2017 a Barcelona. 
- Horari: 09:30-14:00 h. Preu: 786 €, 
http://es.dalecarnegie.com/events/curso_dale_carnegie_comunicacion_eficaz_y_relaciones_humanas_para_jovenes/ 

 
8. Classes d’anglès, francès, alemany... i/o informàtica a Taradell 
 

Aula-Estudis (tf: 699963568) - Britannia (tf: 938801091) - Mellow Yellow (tf: 938126404) 
Tell Me (tf: 620920942).  
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