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Casa de Colònies Vall de Boí

Instal.lacions i serveis
Envoltada d’un entorn privilegiat per a dur a terme excursions pel Pirineu Lleidatà, esports 

d’aventura i activitats a la natura, descobrir el Parc Nacional d’Aigüestortes i conèixer la 

nostra història a través del Romànic català.

La casa de Colònies Vall de Boí és un allotjament de muntanya reformat l’any 2015, però 

que conserva el caliu i i l’esperit de les típiques cases de colònies d’abans. Compta amb un 

aforament de 65 places. 

Gestionada per Quàlia, el servei de projectes educatius i de lleure de l’Associació Alba, 

entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Per la 

naturalesa del nostre projecte, tots els espais estan adaptats per a facilitar l’accés i l’estada 

a persones amb mobilitat reduïda.

DISTRIBUCIÓ

PLANTA BAIXA: 1 menjador per 60 persones, sala polivalent, cuina,

 3 banys, habitació amb 5 places adaptades, 2 banys amb dutxes adaptades.

PRIMERA PLANTA: un dormitori amb 4 places amb bany, un dormitori amb 6 places amb 

bany, un dormitori amb 24 places i un dormitori amb 26 places; 1 bloc sanitari (5 dutxes, 

2 wc i 8 lavabos), 1 bloc sanitari (3 dutxes, 2 wc i 7 lavabos),

EXTERIORS: la finca té un terreny de camp de joc, zones amb ombra, un camp de bolei-

herba, un bosquet i una piscina totalment vallada de 9x18 mts.

•

•

•
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Aforament de la casa65 places 



Exemple d’una estada de 3 dies

A càrrec dels mestres         A càrrec dels monitors

PRIMER DIA
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De 11h a 12h - Benvinguda, 
presentació i instal·lar-nos. 

15:30h - Presentació eix i 
activitat de tarda

12:45h - Hàbits

13:00h - Dinar

14:30h - Temps lliure

17:00h - Berenar

17:30h - Activitat de tarda

19:30h - Higiene personal

21:00h - Sopar

22:00h - Vetllada/Joc de nit

23:30h - Bona nit 

SEGON DIA

15:30h - Presentació eix i 
activitat de tarda

12:45h - Hàbits

13:00h - Dinar

14:30h - Temps lliure

17:00h - Berenar

17:30h - Activitat de tarda

19:30h - Higiene personal

21:00h - Sopar

22:00h - Vetllada/Joc de nit

23:30h - Bona nit 

PRIMER DIA

15:00h - Comiat monitors i 
lliurament de diplomes

12:45h - Hàbits

13:00h - Dinar

09:00h - Esmorzar

10:00h - Activitat matí

09:00h - Esmorzar

10:00h - Activitat matí

14:30h - Temps lliure

Estades 
totalment 

organitzades 
amb proposta 
d'activitats 
i servei de
monitoratge



Casa de Colònies Vall de Boí

Benvinguda
El primer dia trobareu l’equip de monitors a la casa. Ells us explicaran el funcionament de les 

colònies, els horaris, les activitats que es faran, les normes bàsiques. Desprès us ensenya-

ran les instal·lacions i ens allotjarem a les habitacions per tal que els nens es puguin instal·lar 

el mateix matí abans de dinar, o bé, a la tarda en el cas que hi hagi hagut una altra escola 

que marxi el mateix dia i les habitacions encara no estiguin a punt.

A la primavera a la Vall de Boí encara hi refresca, per tant cal portar roba d’abric. Si l’estada 

és realitza al juny hi haurà la piscina oberta, portar xancletes i banyador. 
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Què cal portar

Els grups d’activitats:
Si el grup és molt gran, algunes activitats funcionaran per grups, ja siguin fets a l’escola o 

directament a la casa. Aquests estaran dirigits per un monitor que acompanyarà els infants 

a totes les activitats. 

Esmorzar i dinar del primer dia 

Gorra 

Motxilla o bossa petita 

Roba d’abric

Sac de dormir 

Llanterna

Roba de recanvi (còmoda) 

Estris d’higiene personal 

Mudes de roba interior

Impermeable

Pijama 

Tovallola

Calçat esportiu 



Combinem 
l'experiència

en el sector de 
l'alimentació 

amb l'educació 
en valors a través 

del lleure



Casa de Colònies Vall de Boí

Àpats
Els menús els elaboren els nostres cuiners a la cuina de la mateixa casa de colònies. Uns 

dies abans de la vostra estada ens posarem en contacte amb vosaltres per concretar tema 

al·lèrgies o dietes especials i us passarem els menús.

Durant els àpats els/les mestres es faran càrrec del funcionament del mateix, per tal que els 

monitors tinguin estona lliure per poder menjar. Durant el temps lliure els mestres podreu fer 

l’àpat i els monitors es faran càrrec del temps lliure.

Aquests menú és una mostra orientativa dels àpats que poden formar part del vostre menú 

definitiu. La composició dels menús vindrà determinada per les necessitats d’organització i 

del subministrament segons temporada, i, sempre, respectant l’equilibri dietètic establert 

per les nostra dietista col·legiada (Betsabé Monturiol, núm ACDN 03219)
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1ER DIA 2ON DIA 3ER DIA

Llet amb cereals 
magdalenes i suc Pa amb embotits

Croissant i suc
de fruita

Sèpia amb suc

Vichyssoise

Pollastre al forn

MelóPera

Espaguetis amb
tomata i formatge

Pica-pica (olives, xips, 
fuet, “montaditos”...)

Hamburguesa de vedella 
eco. amb bolets

Gelat

Pa amb crema de 
cacau i suc de fruita

Amanida d'enciam, 
tomata i olives

Llibrets de llom

Iogurt

ESMORZAR

1r plat

2n plat

postres

1r plat

2n plat

postres

BERENAR

SO
PA

R
DI

NA
R



Situats en un 
entorn natural 

privilegiat. 
Fomentem les 

activitats a l'aire 
lliure i treballem 
el respecte per 
l'entorn natural. 



Casa de Colònies Vall de Boí

El centre d’ interès: 
Al principi de l’estada farem la presentació del centre d’interès, i totes les activitats aniran 

desenvolupant-se a partir d’aquest. Al llarg de l’estada ens ajudarà a seguir el fil d’una 

història que els infants i joves aniran descobrint, i on a aprendran valors com la cooperació 

i el treball en equip. 

TENIM DUES PROPOSTES REFERENTS AL CENTRE DE INTERÈS:

• Les nostres programacions segons cicles: 

 La Festa Major, Les falles de Sant Joan , Els artistes del Romànic, Els Minairons, El   

 Compte d’Erill, Les fades del bosc i la Vall Màgica. 

• Fets a mida: 

 El nostre equip pedagògic ofereix la possibilitat d’adaptar les nostres activitats i centre  

 d’interès, a la temàtica i/o activitat que el mestre estigui treballant a l’aula. 

Un tret identificatiu de tots els nostres centres d’interès és el respecte amb l’entorn, ja 

sigui l’entorn natural, social, històric o urbà, ja que creiem que és un valor molt important a 

treballar. Qui coneix estima, i qui estima respecta. 
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Tenim un ampli ventall d’activitats i segons les demandes de les escoles organitzem les 

colònies a mida, és a dir “a la carta”: vosaltres escolliu els plats i nosaltres dissenyem un 

menú que us deixarà molt bon regust de boca! 

Us proposem uns packs adaptables a les vostres necessitats. Les vetllades i jocs de nit, 

estant inclosos en tots els packs:

Romànic
Piragua o Multiaventura

1 Tallers/activitats

Parc Nacional amb guia
Piragua
Romànic

1 Tallers/activitats

Parc Nacional amb guia
Piragua
Romànic

Hípica
Multi-aventura

1 Tallers/activitats

Parc Nacional amb guia
Piragua
Romànic

Barranquisme
Multi-aventura

Treck-Orientació,
3  Tallers/activitats

Multi-aventura
Piragua

1 Taller /activitat

Parc Nacional 
Multi-aventura

Piragua
1 Taller /activitat

Parc Nacional
Multi-aventura

Hípica
Piragua

Barranquisme
1 Taller /activitat

 
Parc Nacional 

Hípica i Piragua
 Barranquisme
Multi-aventura
Trek-orientació

Romànic
1 Taller /activitat

Piragua o Multiaventura
2 Taller/activitat

Parc Nacional 
Piragua

2 Taller/activitat

Parc Nacional
Piragua

4 Taller/activitat
Senderisme Ruta Salencar

Parc Nacional
Piragua

6 Taller/activitat
Senderisme Ruta Salencar

Multi-aventura

Aquest quadre especifica els preus mínims dels packs establerts, però en funció de les 

activitats que es decideixin dur a terme o canviar els preus poden variar.

Les activitats:
"packs" o “a la carta”
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PACK MIXT

2
DIES

3
DIES

4
DIES

5
DIES

PACK LÚDIC PACK BÀSIC

90 € 100 € 70 €

130 € 140 € 105 €

180 € 190 € 135 €

220 € 240 € 165 €
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Preparem packs a mida en 
funció del vostre pressupost
PREUS INCLOUEN

• Monitoratge i/o educadors.

• Pensió completa a la casa de colònies.

• Per cada 15 nens una plaça de professor gratuïta. La resta de professorat només   

 pagarà les pensions complertes (25€/pensió)

• Assistència i tràmits en totes les activitats.

• Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

EL PREU NO INCLOU

• Dinar del primer dia. (suplement de 6€)

• Transport d’anada i tornada de l’Escola (si es sol·licita es realitza la gestió, tenim   

 descomptes amb companyies de l’Alta Ribagorça)
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Demaneu
informació, 

sense
compromís, 
sobre els 

preus de les 
activitats.



Adaptem les 
activitats a 

les edats dels 
infants i joves.



I a l'hivern... 
activitats d'esquí 

raquetes, 
construcció 
d'iglú, etc.
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L’equip de monitors
• Personal amb experiència en el món del lleure i l’ensenyament, coneixedors de

 l’entorn i de totes les activitats que s’hi realitzen.

• Un monitor per cada 12-15 nens en activitats d’aventura i lleure.

• Vetllem pels infants durant tot el dia.

I SOBRETOT, NO DEIXEM QUE S’AVORREIXIN NI UN INSTANT!!
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Aspectes organitzatius
Sempre hi haurà un coordinador referent dels monitors per comentar aspectes de funcio-

nament i organitzatius dels dies de l’estada amb docent. 

En cas de pluja les activitats s’adaptaran o es substituiran per unes altres.

Per qualsevol canvi d’activitat ens podeu avisar dos setmanes abans i podrem adaptar 

l’estada tranquil·lament. 

Els menús són adaptats a les edats dels participants. 

En cas de malaltia o accident el trasllat dels infants s'haurà de realitzar amb taxi o 

ambulància de la zona. 

Si l’Escola ho permet i les famílies ho desitgen podem penjar diàriament fotografies al 

nostre bloc, sempre i quan es porti el document de dret d’imatge degudament omplert i 

que us haurem facilitat amb anterioritat. 



LLESP

EL PONT
DE SUERT

TREMP

LLEIDA

Castelló de Tor

La casa està situada a Llesp, a l’Alta 

Ribagorça, a tan sols 6 km de Pont de 

Suert i a 7km de Barruera.

Klara López Esteban
Coordinadora Casa de Colònies 
clopez@aalba.cat / tlf
T 663 263 494
www.lleurequalia.cat
www.casacoloniesvalldeboi.cat

Els beneficis de les estades a la Casa de Colònies Vall
de Boí es reinverteixen en projectes de lleure per
les persones amb discapacitat de la nostra entitat.  

Com arribar?


