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VILLA 

ENGRACIA 

Antic balneari 

del S. XIX 

situat a 500m. 

del monestir de 

Poblet. 

Petits, mitjans i grans, ens ajudeu 
a descobrir els misteris del monestir?  

Villa Engracia 

ESPLUGUES DE FRANCOLÍ 

COLÒNIES SETMANA SANTA 

P4-P5 UNA NIT (DIES 16-17 D’ABRIL) 

1R A 5È DUES NITS (15-16-17 D’ABRIL) 

INSTAL·LACIONS 

Antic Balneari construït l’any 1888, totalment 

renovat i equipat. Villa Engracia és una 

instal·lació de primer nivell, totalment 

reformada i molt acollidora en una situació 

privilegiada dins el Paratge Natural d’Interès 

Nacional Vall del Monestir de Poblet, a 500 m 

del Monestir cistercenc. 

Compta amb un entorn i equipaments 

especialments adients per a la realització 

d'estades amb nois/ies de totes les edats. 

 

Uns espais exteriors amb esplenades de joc, 

arbredes, zones de picnic, instal.lacions 

esportives, zona de jocs infantil i piscina amb 

gespa, etc... 

 

- 3 hectàrees de bosc propi 

· Piscina exterior en recinte tancat 

- Terrasses interiors 

· Camps d’esports. 

. Coixinera, coixí i llençol de sota 

· 4 menjadors i 3 sales de tallers 

· Menjar casolà elaborat a la mateixa casa 

· Calefacció central 

15-16-17 

d’abril  

VILLA 

ENGRACIA 

  

 

Esplugues  

de  Franco l í  

COLÒNIES’19 
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Petits 

 
El monestir 

La gimcana del Benet 

Els misteris del monestir 

Activitats lúdiques  

Jocs de nit 

 

 

 

 

Mitjans i Grans 

 
Imatges Maleïdes (Monestir) 

Les Creuades 
Els veins del Monestir misterios 

Assalt al Monestir 

Activitats ludiques 

 

Jocs de nit 

Super disco fashion ‘19 

Les activitats seran segmentades per franges d'edats 

ASSALT AL MONESTIR: EI +CI+CM+CS 

 

Per poder ajudar al nostre estimat Mussol Benet, haurem de superar grans proves, i clar, haurem de superar el 

nostre especial circuit d'habilitat organitzat per estacions de diferents nivells de dificultat, una vegada superat, 

posarem a prova la nostra destresa amb la vista, i jugarem a fer punteria amb la nostra sarbatana. Tot una 

aventura! 

 

ELS VEÏNS DEL MONESTIR MISTERIÒS: EI+CI+CM+CS 
 
Quins són els diferents monestirs que hi ha a Catalunya? Són tots iguals? Pertanyen tots a la mateixa orde? 
Amb aquesta activitat, que combina servei de missatgeria per telèfon, recorregut per la casa i les instal·lacions 
de Villa Engracia, i utilització dels Ipads per a descobrir, quin és el nostre Monestir Misteriós! 
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IMATGE MALEÏDES: CI+CM+CS 
 
A l'època medieval, no tot era 'ora et labora', també teníem proves d'habilitat que recollien la diversió de la gent 
de l'època. Amb el nostre Assalt al Monestir, realitzarem un circuit d'habilitat organitzat per estacions de 
diferents nivells de dificultat però totes elles ben engrescadores. I per acabar-ho, un bon descens per la nostra 
tirolina! 

LES CREUADES I/O LA VINYA DEL MONESTIR: CI+CM+CS 
 
No hi ha res més medieval que la cacera, i com caçaven a l'època? Activitat de tir intuïtiu de fletxes a una diana 
amb un arc. El grup llança per torns. Treballem la seguretat en les activitats d'aventura i juguem a fer punteria. 
Què hi trobem als voltants del monestir? Hi ha oliveres? Com es fa la mel? I el vi?. Després d'un recorregut on 
aprendrem totes questes coses, ens transformarem en viticultors, amb la nostra tina peculiar, trepitjarem el 
nostre raïm especial- pilotes de plàstic- i traurem un suc amb el que envasarem el nostre particular vi, li farem 
l'etiqueta, i ens l'endurem cap a casa.  
Tota una descoberta! 

ACTIVITATS LÚDIQUES: EI+CI+CM+CS 

 

Realitzarem diferents jocs per ajudar al personatge de la casa amb els seus petits problemes, voldreu ajudar? 

D’aquesta manera ens endinsarem a l’eix d’animació fins l’últim dia de l’estada. 

 



 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS 

1r-2n-3r-4t-5è 

INSCRIPCIONS 

P4-P5 

Preu Cicle Inicial, Mitjà i Superior 

 

Més endavant, es convocarà una reunió on s’explicaran tots els detalls de la 

programació i el material necessari que s’haurà de dur. 

 

Estada de 3 dies, 2 nits (15,16 i 17 d’abril 2019) 

El preu de les colònies, és de 138 € per nen. 

Els cobraments de les colònies es faran mitjançant rebut bancari. 

· Primer rebut d’un import de 46 € Desembre 

· Segon rebut d’un import de 46 € Febrer 

· Tercer rebut d’un import de 46 € Març 

 

Us adjuntem, el full d’inscripció 

S’ha de portar omplert a l’AMPA abans del 5 de Desembre. 

Per a qualsevol aclariment poseu-vos en contacte amb la Clàudia. 

Preu Cicle Infantil 

 

Més endavant, es convocarà una reunió on s’explicaran tots els detalls de la 

programació i el material necessari que s’haurà de dur. 

 

Estada de 2 dies, 1 nit (16 i 17 d’abril 2019) 

El preu de les colònies, és de 90 € per nen. 

Els cobraments de les colònies es faran mitjançant rebut bancari. 

· Primer rebut d’un import de 30 € Desembre 

· Segon rebut d’un import de 30 € Febrer 

· Tercer rebut d’un import de 30 € Març 

 

Us adjuntem, el full d’inscripció. 

S’ha de portar omplert a l’AMPA abans del 5 de Desembre. 

Per a qualsevol aclariment poseu-vos en contacte amb la Clàudia. 


