
30 anys d’experiències... I seguim!

CASA DE COLÒNIES SECUNDÀRIA



A les colònies...

EXPERIÈNCIES
PER CRÈIXER

• Aprenem a través del joc i l’experiència en primera persona

• Convivim 24h amb persones de tot tipus i edat

• Encenem la creativitat per resoldre reptes i conflictes

• Descobrim com fer un impacte positiu en el nostre entorn
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QUI SOM
Fa més de 30 anys Conxita i Rossend van fer néixer i créixer la casa de colònies Els Olivers. I ara, les dues següents 
generacions estem aquí per presentar-vos les activitats que amb tanta estima hem dissenyat perquè els i les 
vostres alumnes descobreixin com de potent, únic i inoblidable pot ser aquest racó de Catalunya. 

És el moment de convertir la conscienciació per la natura en una proposta d’oci atractiva i sostenible per motivar 
els nois i noies a fer una una immersió total en la cultura local.

Receptor turístic de 
Les Terres de l’Ebre
Adapta les activitats a la mida 
i edat del grup
Personal turístic, dinàmic 
i empàtic

Directora de 
les colònies

Personal de cuina, cà-
tering i manteniment

Coordinadora de 
monitors/res

Coordinadora de 
viatges per a joves

Monitors i 
monitores

Guies i personal 
turístic de la zona

+30 anys en el lleure

Projecte educatiu lligat a la 
natura d’Els Ports

Monitors/es amb experiència 
en el lleure



INSTAL·LACIONS
La casa de colònies té totes les habitacions equipades amb lavabo i dutxa i amb vistes a l’exterior. Comptem 
també amb un menjador obert al jardí per fer-hi tots els àpats, per calentar-se vora el foc o per accedir al bloc 
sanitari amb les dutxes comunitàries. 

Tan bon punt sortiu a fora descobrireu el rocòdrom, la zona de ping-pong, la terrassa chill-out i la gran extensió 
de jardí on podreu jugar amb el material de la casa (pales, pilotes, hula-hops…), participar en els reptes i jocs 
dels monitors o petar la xerrada al temps lliure. 

Ben just al costat del ping-pong, a més, tindreu les portes obertes de la sala polivalent, el racó d’interior on es 
faran tallers, es ballarà i cantarà a ple pulmó la nit de discoteca i on es pot desconnectar llegint, pintant i cantant.
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104 Km des de Lleida

101 Km des de Tarragona

261 Km des de Barcelona

39 Km des de Tortosa

164 Km des de Castelló

Tarragona

Tortosa

Lleida

La casa està situada a 600m del centre d’Horta de Sant Joan, un poble de 1000 
habitants que destaca pels seus pintorescs carrers i les impressionants vistes a 
Els Ports i a la muntanya de Santa Bàrbara.

Amb els i les joves trobem cada racó a través de la Gimcana Picasso, ja que 
l’artista va estiuejar dues vegades a Horta de Ebro amb el seu amic Manuel 
Pallarès, originari d’aquí.

Si agafem el camí que rodeja el poble descobrim el Convent de Sant Salvador, 
un edifici amb molta història templera i franciscana. Tot un repte investigar-lo 
a través de les plantes remeieres i els misteris que l’envolten.

ON ESTEM
Els estius de Picasso a Horta de Sant Joan



104 Km des de Lleida

101 Km des de Tarragona

261 Km des de Barcelona

39 Km des de Tortosa

164 Km des de Castelló

Barcelona

Tarragona

Aquest parc protegit el tenim a 4km de la casa de colònies i tenyeix 
tots els paisatges que envolten la casa i el poble. La seva fauna i flora 
abunden i conviuen amb els rius que ens serveixen de zona de bany 
a les colònies de primavera i estiu.

La proximitat amb el parc ens ha permès lligar les activitats, històries 
i jocs de les colònies a la natura i a la nostra responsabilitat de res-
pectar-la i cuidar-la.

Veniu i descobriu l’entorn que ha captivat a vilatans, viatgers i 
curiosos com Picasso i Pallarès.

El Parc Natural d’Els Ports
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Joves investigadors
3 dies 2 nits



L’ESCAPADA MÉS AUTÒCTONA

1

2

3

El picasso més jove

La cultura amagada

Aventura sobre rodes

Aquesta colònia és l’opció ideal per conèixer Horta de Sant Joan i tot allò que el de-
fineix: cultura de la franja, història templària i franciscana i aventura a dins i fora de 
l’aigua. 3 dies d’experiències perquè coneguin aquest racó de la Terra Alta en primera 
persona i es motivin a investigar la cultura del lloc on viatgen.

La primera parada és el casc antic d’Horta de Ebro, nom que li donava Picasso al 
poble quan explicava les dues estades que hi va fer gràcies al seu amic Pallarès.

Descobrirem un Picasso jove i adolescent que tenia ganes de provocar, diver-
tir-se i provar coses noves amb la pintura i la gent del poble.

A través de la gimcana i la visita al Centre Picasso els i les noies hauran de recons-
truir les passes de l’artista i superar les proves que es trobaran repartides pels 
carrers. Només així podran reviure les anècdotes que van fer créixer i madurar el 
jove estranger de Barcelona.

El primer dia és un repte constant de creativitat individual i de grup, de treballar 
en equip i de jocs on aguantar-se el riure és difícil. Per tant, per al segon dia esta-
rem preparats i motivats per anar fins al Convent de Sant Salvador (a 2km de la 
casa). Allà ens endinsarem en la història templària i franciscana a través de la in-
vestigació i la cerca de les peces que necessitem per resoldre un trencaclosques 
de fa 500 anys.

Després de dinar ampliarem els nostres recursos d’investigació agafant les brúi-
xoles i activant els cinc sentits per orientar-nos al bosc de vora la casa de colò-
nies. Allà hauran de seguir diferents rastres i valises per creuar-lo i superar la ruta 
d’orientació.

Per sota els túnels i per sobre els ponts recorrerem la Via Verda des d’Horta de 
Sant Joan fins a Pinell de Brai. Descobrirem aquesta antiga via de tren reconverti-
da en ruta per a bicicletes tot travessant viaductes i camins rodejats de la natura 
autòctona de Les Terres de l’Ebre. Pararem, a més, a la Fontcalda: una font d’aigua 
natural que beu del riu Canaletes i on podem banyar-nos i refrescar-nos abans 
de dinar.

Finalment farem l’últim tram fins l’antiga estació de Pinell de Brai, l’última parada 
d’aquesta aventura.

Jocs de
nit

Investigació
al convent

Orientació

Nit
musical

Via Verda

Gimcana
Picasso

Taller dels 
genis
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Escapada d’aventura
3 dies 2 nits



AVENTURA EXPRÉS

1

2

3

Les passes de Picasso

Dia d’aventura als Ports

Via Verda 2.0

Natura, adrenalina i emoció a través de la cultura de la Terra Alta. Això defineix aquesta 
escapada de 3 dies, ideal per als grups que busqueu recarregar les piles, endur-vos 
nous i inoblidables records de classe abans d’acabar el curs o simplement fer una sor-
tida per reconnectar amb l’entorn i el grup a Les Terres de l’Ebre.

El primer dia estarà completament enfocat a Picasso, un jove adolescent que es 
va deixar endur pel seu amic Pallarès fins a Horta de Ebro, nom amb què ano-
menava el poble.

A través de la gimcana pel casc antic i la visita al Centre Picasso reconstruiran les 
passes d’un Picasso inquiet i provocador que va combinar la seva passió, la pin-
tura, amb tots els oficis i tradicions que anava coneixent d’Horta.

A la tarda, els nois i noies es toparan amb reptes que allargaran l’experiència pi-
cassiana a una dimensió més creativa i atrevida individual i de grup.

El segon dia anirem de cap a descobrir la natura del Parc Natural d’Els Ports. Co-
mençarem l’aventura de bon matí per gaudir durant tot el dia de la naturalesa 
del Parc. Anirem fins a la zona del riu Estrets i la descobrirem amb els cinc sentits 
a través de l’escalada, l’orientació, la supervivència i l’anàlisi de la flora i la fauna 
del riu.

És la jornada clau per entendre l’impacte que fem en l’entorn i com el podem 
provocar en positiu perquè el nostre oci sigui sostenible a dins i fora de casa.

A la nit, per tancar la potent jornada, música, balls i jocs a la discoteca!

L’última de les excursions serà la Via Verda: una antiga via de tren adaptada per a 
bicicletes que creua Les Terres de l’Ebre per dins de túnels, per sobre viaductes i 
pel mig d’una natura exhuberant que decora tota la via.

Farem la ruta des d’Horta de Sant Joan fins a l’antiga estació de Pinell de Brai. 
Al llarg del trajecte pararem i veurem antigues estacions de Via Verda i el punt 
estratègic de la Fontcalda, una font d’aigua natural que beu del riu Canaletes. El 
lloc perfecte per refrescar-se abans de dinar.

Nit
musical

Via Verda

Gimcana
Picasso

Taller dels 
genis

Escalada

Orientació i
supervivència

Salubritat
del riu
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Aventura totterreny
4 dies 3 nits

Descobrint Les Terres de l’Ebre

1

3

2

4

L’abecedari de la pau

Seguint el trajecte Picassià

Aventura als Ports

Bicicleta i endavant!

El viatge ideal per trencar esquemes: 4 dies de cultura, aventura, gimcanes, riures, records, investigació i 
moltes oportunitats per descobrir que els territoris més propers a casa nostra també són ben emocionants!

És la colònia ideal per a grups amb energia i moltes ganes de moure’s, ja que coneixeran  l’entorn caminant, 
escalant, banyant-se i treballant en equip.

El primer dia tindrà un toc històric en què 
descobrirem la Batalla de l’Ebre aa través 
de la reflexió i la cerca d’idees per aconse-
guir la pau en aquells anys i actualment. 

Visitarem les trinxeres, els records i les em-
premptes que ha deixat la guerra amb punt 
de vista positiu, optimista i d’aprenentatge 
per reviure-ho amb una perspectiva de mi-
llora pel propi futur.

Després de dos intensos dies ens deixa-
rem caure pel casc antic d’Horta de Sant 
Joan per reconstruir les passes de Picasso. 
La gimcana, les proves, el Centre Picasso i 
els carrers amagats seran els protagonistes 
d’aquest dia dedicat a conèixer a aquest 
jove provocador que va viure a Horta fa 100 
anys.

El següent dia estarà totalment enfocat a la 
natura i a l’impacte que hi fem amb el nos-
tre temps d’oci. Els i les joves coneixeran la 
zona del riu Estrets a través de l’escalada, 
l’orientació, la supervivència i la flora i la 
fauna del riu per comprendre l’equilibri del 
lloc on estem.

Una jornada que a través de l’adrenalina i 
els riures ens durà a crear eines per impac-
tar positivament en l’entorn.

Tancarem l’aventura pujant a la bicicleta i 
baixant la Via Verda, una antiga via de tren 
que recorre les Terres de l’Ebre per sobre 
rius, per sota túnels i entremig de boscos.

Farem el trajecte des d’Horta de Sant Joan 
fins a l’antiga estació de Pinell de Brai amb 
parada al riu de la Fontcalda.

Nit
musical

Via Verda

Gimcana
Picasso

Taller dels 
genisEscalada Orientació i

supervivència

Salubritat
del riu

Gimcana
nocturna

Jocs
cooperatius

Corbera
d’Ebre
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El gran viatge
5 dies 4 nits

Viatjar per 
reconnectar
El viatge dels viatges: 5 dies per descobrir per sobre, 
per sota, per dins i per fora el territori de Les Terres de 
l’Ebre a través de la seva cultura, història, natura i oci 
aventurer!

Aquesta colònia està a la mida dels grups que volen 
activitats per a tots els gustos i que necessiten des-
connectar de la rutina per reconnectar amb les amis-
tats i els 5 sentits. 

Fareu una immersió en una cultura plena de sorpre-
ses i aventures que desperten l’adrenalina, la creati-
vitat i les ganes de descobrir pobles i tradicions que 
estan al costat de casa!

1 De la batalla a la pau
La primera parada és Corbera d’Ebre. La Ba-
talla de l’Ebre defineix el seu casc antic i i 
ens servirà per conèixer una part de la gue-
rra amb una perspectiva de canvi i millora. 

Recorrerem les trinxeres i racons del poble 
amb un to positiu per motivar als i les alum-
nes a crear eines i idees per aconseguir la 
pau fa 50 anys i per aconseguir-la ara.

2 Natura i aventura a Els ports
Per pujar el ritme farem un intens segon dia 
rodejats de la natura del Parc Natural d’Els 
Ports. A través de l’escalada, l’orientació, la 
supervivència i la flora i la fauna del riu Es-
trets entrarem de ple en un dels territoris 
protegits més preuats per la gent d’Horta.

Amb aquest dia d’activitats i reptes aconse-
guirem trobar maneres d’impactar en l’en-
torn de manera positiva.

Nit
musical

Via Verda

Gimcana
Picasso

Taller dels 
genisEscalada Orientació i

supervivència

Salubritat
del riu

Gimcana
nocturna

Jocs
cooperatius

Piraigües

Castell de
Miravet

Corbera
d’Ebre
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5 Via verda, rodes i acció

3 El Picasso més jove
L’equador del viatge està completament 
enfocat a un jove que també va viure un 
viatge com el vostre: Picasso. Va deixar-se 
caure fa 100 anys per Horta de Ebro amb el 
seu amic Pallarès i va aportar la seva provo-
cació, diversió i personalitat atrevida a totes 
les propostes amb què es topava pel poble.

A través de la gimcana, el Centre Picasso i el 
taller dels genis jugarem amb la creativitat 
individual i de grup de tots els i les joves.

L’últim dia d’aquest gran viatge el celebrarem sobre rodes! Agafarem les bicis i descobrirem el tram 
de Via Verda que hi ha des d’Horta de Sant Joan fins a l’antiga estació de Pinell de Brai. Recorrerem 
l’antiga via de tren a través de viaductes, túnels i vies que s’obren camí entre boscos per trobar el 
punt estratègic on farem una parada: la Fontcalda, una font d’aigua natural que beu del riu Canale-
tes. Serà el moment perfecte per refrescar-se abans de dinar i per tancar aquesta gran aventura.

4 Història refrescant
El penúltim dia tornarem a agafar la can-
timplora i anirem de cap a Miravet, un po-
ble amb tradició templària on mesclarem 
història i aventura.

Farem un matí de piragües al riu i una tarda 
d’investigació del poble i del Castell de Mi-
ravet, que s’alça a la part alta del poble amb 
un munt de secrets medievals que esperen 
ser descoberts.



Colònies de Tardor
de 3 a 5 dies

De setembre
a octubre



Aventurers de Tardor
Una escapada d’entre 3 i 5 dies a començament de curs canviarà totalment la perspectiva de la classe. Tots els-
programes que us hem mostrat fins ara es poden adaptar a la tardor perquè el vostre grup tingui l’oportunitat  
perfecta per fer convivència, conèixer-se amb tots i totes les alumnes i per posar en marxa l’empatia, el respecte i 
l’amistat que definiran tot el curs que han començat. 

Fer una escapada a la tardor és, a més, una experiència plena d’avantatges que ajuden a fer cohesió de classe i a 
gaudir d’aquest territori amb gran llibertat:

Bon temps i cohesió
Les hores de llum i el clima ens juguen a favor 
per poder dedicar molts moments a entrar en 
calor amb proves divertides, jocs, debats i rep-
tes per tancar els dies entre riures.

Començar el curs 
i conviure més de 24h junts
La convivència total a les colònies permet des-
cobrir molt sobre  les persones amb qui com-
parteixen aula. A més, sorgeixen moments 
idonis per conèixer i comprendre els límits de 
cadascú, fet que incrementen l’empatia i el 
respecte per tots els participants.

Excursions amb més energia
La calor cedeix i la brisa agafa rellevància, fet 
que motiva a tot el grup a l’hora de fer les ex-
cursions i les activitats d’exterior.

La natura està més viva que mai
La natura d’Els Ports reneix cada tardor amb  
rius plens de vida i boscos frondosos que de-
coren totes les activitats d’exterior.

Les sortides turístiques
al complet per a nosaltres
La tardor baixa el turisme i l’avantatge per a 
nosaltres és indiscutible: més temps i més es-
pai per gaudir de tots els monuments.

Canvi d’hora a 
finals d’octubre 14



CRÈDIT DE SÍNTESI
De 3 a 5 dies es pot viure l’experiència d’investigar, descobrir i aprendre tots els aspectes d’un crèdit 
de síntesi des de la total immersió de l’alumne. Des d’Els Olivers apostem per adaptar els programes 
mostrats a les pàgines anteriors amb un dossier que complementarà les activitats i que volem que ser-
veixi per convertir-lo en un record que s’enduguin a casa per tenir sempre a mà tots els coneixements 
que hauran adquirit.

El dossier es completarà per escrit entre activitats i a la casa de colònies a a través de debats, jocs 
i reptes que els platenjaran dubtes individuals i de grup ja que entenem els crèdits de sín-
tesi com una oportunitat per implicar-se amb l’entorn i amb la societat que impactem 
amb el nostre dia a dia.

Tots els crèdits de síntesi s’adapten al rtime, edat i tipologia 
de cada grup perquè visquin l’experiència de manera propera

Són l’oportunitat perfecta per aprofundir en el treball en equip a petita 
i gran escala

Crearan i donaran forma a eines i idees per detectar, analitzar i buscar 
solucions per als problemes de l’entorn que els preocupin

Els debats serviran tant per defensar les pròpies idees com per forçar 
que defensin idees contràries als seus ideals, fet que ens permetrà 

provocar l’empatia de grup i l’esperit crític individual
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COLÒNIES I VIATGES
La millor manera de començar i acabar un curs està aquí mateix! Les Terres de l’Ebre s’obren de bat a 
bat perquè els i les joves puguin descobrir el gran ventall d’aventures, indrets i records inoblidables 
que poden fer amb tota la classe. Tots els programes juguen amb la imaginació, l’energia i les ganes de 
superar reptes dels joves en un entorn definit per la natura i les anècdotes de la gent local que donen 
personalitat a aquest racó del sud de Catalunya.

El ritme del viatge el definirà el grup ja que totes les activitats estan adaptades a l’edat i tipolo-
gia de cadascun. Els monitors i monitores estaran preparats per provocar moments diver-

tits en el transcurs de la descoberta dels nois i noies de l’entorn on han vingut. Totes 
les aventures es faran amb gent local i amb activitats que tenen un desenvolupa-

ment sostenible amb l’entorn, així tot el grup serà conscient de com impactar 
positivament en el territori.

Les activitats d’aventura estan totes enfocades des de l’oci 
sostenible i de contacte total amb la naturalesa del Parc 

Natural d’Els Ports

De 3 a 5 dies el contacte entre companys i companyes 24h permet una 
cohesió de grup inoblidable

Marxaran amb eines i recursos per potenciar l’oci del seu territori i les 
seves pròpies aficions de manera sostenible

Les gimcanes i jocs estaran adaptats a cada grup perquè pugui viure 
les parts més divertides de la cultura d’aquest indret des de

l’experiència de primera mà



CONTACTA’NS
691 031 390 (Júlia) 
670 408 208 (Jordi) 

info@elsolivers.com

www.elsolivers.cat @elsolivers /elsolivers

DESCOBREIX-NOS

Ara escolliu el programa que més us 
agradi i contacteu-nos per començar a 

crear el vostre gran viatge!


