
INFORMACIÓ sobre colònies, camps de treball, 

voluntariat, intercanvis, sortides, estades a l’estranger  
 
 

Estiu 2019 

 
 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, esports, música, 

enginy, teatre, circ, cinema, natura, astronomia, dansa, art, etc.). 
- Estades de 7-8-9-10 dies en 25 Albergs de Catalunya. 
- Preinscripcions: (dia pendent) de març de 2019.  
- A partir del 8 d’abril es podrà fer reserva directa de les places 

disponibles des del portal d'inscripcions o bé trucant al 93.83.83.63. 
- Preus aprox: 320-546 € 

 

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

2. Activitats d’El Puntal de Taradell i l’Escola Quiralia de Manlleu 
Informació i inscripcions: 93.812.67.37 -  telèfon/whatsapp: 606.972.874 
 

Curs de Premonitoratge de lleure: 
- Curs d’iniciació al lleure. 

- Edat: 16-18 anys. 
- Data: 1-5 juliol de 9:00-13:00 h. 
- Lloc: Taradell (Can Costa). 
- Preu: 20 €. 

FEM-HO JOVE! 
- Aprofitem l’estiu per a conèixer més bé el nostre entorn. 
- Edat: 13-16 anys. 
- Data: 1-25 de juliol de 9:00-13:00 h (inclou anada piscina).  
- Lloc: El Puntal.  
- Preu: gratuït.  

Curs de Monitoratge (Escola Quiralia): 
- Edat: 18 o més anys. 
- Data: dies de Setmana Santa. 
- Lloc: Manlleu. 
- Preu: 170€ 
- Informació: https://www.quiralia.cat/ 

Estiu a l’EAS 
- Edat: 13-15 anys (nascuts entres els anys 2002-2005). 
- Data: juliol (Dma: activitats aquàtiques i els Dj: ciclisme). 
- Horari: Dma 11-11:45 h i Dj 10:15 h-11:00 h 
- Lloc: EAS Taradell 
- Preu: gratuït (socis EAS), resta 10€ les 9 sessions. 

 
3. Camps de treball a Taradell, Catalunya, resta de l’Estat i al mon 
 

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 (animació i acció social), protegint la natura (ecologia i 
medi ambient), recuperant el patrimoni cultural i arquitectònic, etc.  
- Els camps de treball a Catalunya: edat: 14-17 anys  
- Durada: 14 dies. Nombre de places per camp: 15-24. 
- Preinscripció: (dia pendent) d’abril de 2019. 
- Preu aprox: 110-193 €. 

 

Preinscripció: http://www.xanascat.cat/PortalPreinscripcions/ 
Tota la informació a: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball 

http://www.estiuesteu.cat/estades-xanascat/idiomes/
http://www.estiuesteu.cat/estades-xanascat/musica/
http://www.estiuesteu.cat/estades-xanascat/enginy/
http://www.estiuesteu.cat/estades-xanascat/teatre/
http://www.estiuesteu.cat/estades-xanascat/circ/
http://www.estiuesteu.cat/estades-xanascat/cinema/
http://www.estiuesteu.cat/estades-xanascat/natura/
http://www.estiuesteu.cat/estades-xanascat/angles-astronomia/
http://www.estiuesteu.cat/estades-xanascat/descobreix-barcelona/
http://www.estiuesteu.cat/
https://www.quiralia.cat/
http://www.xanascat.cat/PortalPreinscripcions/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball


 
4. Campus d’estiu de la UAB i de la UPF 
 

 Universitat Autònoma de Barcelona. UAB Barcelona Summer School 
- Dirigit a alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 
- Duració: 4-5 dies. Setmanes a partir del 25 de juny fins el 12 de juliol.  
- Horari: 09-14:00 h. 
- Lloc: Campus de la UAB, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
- Idioma: català i castellà. 
- Preu: 80-90€. NOTA: les places s’esgoten molt aviat. 
- Tota la informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-estiu-uab/alumnes-de-secundaria-

1345700278694.html 
 

 Campus Júnior de la UPF (Universitat Pompeu Fabra)  
- Dirigit a estudiants de 3r i 4t d'ESO, 1r Batxillerat.  
- Duració: 5 dies. Dates i horari: juliol-agost, de 9.30 a 14.00 h 
- Lloc: campus de la UPF a Barcelona. 
- Idioma: català i castellà. 
- Preu: 110 €. NOTA: les places s’esgoten molt aviat. 
- Tota la informació: https://www.upf.edu/web/campus-junior 

 
5. Activitats de Voluntariat a Taradell i Osona 
 

 Puntal Jove de Taradell. Telèfons: 93.812.67 i 606.972.874 
 

 Fundació Vilademany. Residència de Taradell. 
http://www.vilademany.org/entitat.php - Telef: 93.880.03.75 

 

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

 

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

 Protectora d’animals Osona 
https://www.facebook.com/ProtectoraAnimalsOsona/ 

 
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: Serveis d'informació juvenil de 
Catalunya. El Puntal, Taradell. Telf: 93.812.67.37. 
 

 ITW. Vic 
http://www.itw.cat/ca/index.php 
Estades: 1-3 setmanes a Irlanda, Regne Unit i 
altres llocs del món. Preus aprox: 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: 2-3-4 setmanes a Irlanda, Regne Unit i altres llocs del món. Preus aprox: 2.310-6.250€  

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

Aula-Estudis (tf: 93.889.37.51) - Britannia (tf: 93.880.10.91) - Mellow Yellow (tf: 93.812.64.04) 
Tell Me (tf: 620.920.942).  
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