Des de 1992, a Ribals ens dediquem a l’educació, l’esport, al lleure
i sobretot, als valors.
Vam començar amb activitats a la natura; a la nostra adolescència
com empresa vam incorporar activitats de lleure per als més
petits, i ara entrem a l’edat adulta oferint-vos tots els serveis de
lleure educatiu que podeu necessitar a l’escola.
Tallers, menjadors, extraescolars, viatges, colònies, esquiades i
molt més. Doneu-vos una volta per l’univers que us presentem i us
sorprendreu de l’àmplia oferta educativa que us proposem.
Des de sempre ens hem caracteritzat per adaptar-nos a les
necessitats de les escoles i acollir les vostres idees, dissenyant
activitats noves si cal. Us convidem a entrar, remenar i canviar
qualsevol cosa que vulgueu.
Això i la voluntat de ser excel·lents pel que fa a qualitat, seguretat
i educació fan que les escoles que treballen amb nosaltres es
mantinguin fidels. És gràcies a elles que podem millorar la nostra
tasca dia a dia.

Qualitat
Seguretat
Ribals es basa en els eixos d’educació,
de personalització, de varietat, de servei
global, d’il·lusió, de natura, de solidaritat, Els nostres monitors i monitores
d’implicació i d’esport.
són professionals del món del
lleure, de l’educació i de l’esport. Són
La nostra constància i voluntat a l’hora
molt conscients que treballen amb
de ser excel·lents van fer que l’any
persones, plenes d’il·lusions,
2010 ens concedissin la primera Q de
somnis, somriures, pors, alegries,
Qualitat atorgada a una empresa de
tristors, límits, etc., igual que els
turisme actiu a Catalunya.
adults.
Apliquem els nostres principis de
millora a tots els camps de la nostra
activitat: en el servei, en les inversions,
en recursos materials i humans, en la
detecció de noves necessitats, en la
recerca de noves activitats, serveis i
entorns, en la nostra responsabilitat
social, i en una gran dosis de creativitat i
innovació.

És per això que entenem que la
seguretat, física i emocional, és el
valor principal a tenir en compte en
qualsevol activitat que es dugui a
terme amb persones.
Múltiples controls de qualitat del
material, protocols d’avaluació i una
formació continuada per als nostres
monitors i monitores garanteixen
la seguretat en totes les nostres
activitats.
Per una altra banda, l’acurada selecció
del nostre personal assegura la
seva qualitat humana i professional.
Comptem amb un equip que s’esforça
per acompanyar els infants i joves en tot
moment, per oferir-los estones que
els emocionin, els sorprenguin, els
permetin aprendre coses i en les que
se sentin acollits, respectats, escoltats,
ben atesos i, per tant, segurs.

L’any 2010 ens concedeixen la primera Q de
Qualitat otorgada a una
empresa de turisme actiu
a Catalunya.

Personalització
Un dels valors que més ens diferencia
és la personalització. Podem fer
absolutament tot a mida, escoltant
les vostres necessitats i idees,
aconsellant-vos en la presa de
decisions i fent-vos propostes en base
al que voleu i, que amb l’experiència
sabem que és adeqüat pels vostres
nens.

Servei Global
Nosaltres entenem el servei global, i no
des de que els alumnes es dirigeixen des
de casa o l’escola a l’activitat i tornen,
sinó des de molt abans.

Anem a la vostra escola, us expliquem
en detall les possibilitats, establim amb
Tenim en compte els valors que
els professors el programa, preparem
cada escola considera fonamentals i
l’estada amb els allotjaments, us
respectem les ideologies fins el punt,
organitzem el transport si voleu, ens
que ho transmetem als nostres monitors adaptem a necessitats educatives
i fem que s’apliquin en les activitats.
especials dels vostres alumnes (NEE),
fem que s’ho passin bé i aprenguin
Treballem a més amb els professors
coneixements i valors, els acompanyem
directament per tal de dissenyar els
en les activitats i en els dinars, i
programes a mida i personalitzar el
nosaltres aprenem en cada estada i de
material de suport, com dossiers o
cada valoració.
presentacions.
Perquè sabem que coordinar grups
grans de nens és complicat, us facilitem
al màxim l’estada.

Educació emocional
Educació per a la diversitat
Educació per a la salut
Educació per a la pau
Educació ambiental
Educació per a la igualtat de gènere
Educació sexual i afectiva
Creativitat i orientació laboral
Tallers cooperatius

Tallers d’educació en valors a l’escola

tallers d’educació en valors a l’escola

Adquirint habilitats específiques

Us proposem una sèrie d’activitats de curta durada per
realitzar a l’escola, que possibiliten l’aprenentatge de
diversos valors a partir d’una proposta motivadora.
A través d’aquestes volem incidir en el desenvolupament
de la personalitat de l’educand a partir d’activitats
específiques que, reforçant l’acció educativa dels centres
docents, permeten l’aprenentatge de valors per tal d’assolir
una societat cohesionada, oberta, basada en els valors
democràtics, en la convivència i en el dret a la diferència.
El seguit d’activitats que aquí us proposem segueix una
línia que es pot continuar al llarg de tota l’escolarització
de l’infant, aprofundint una mica més cada curs en la
temàtica escollida. O bé permet de tractar diferents temes
en els diferents cursos de cara a oferir diversitat en els
aprenentatges. Per últim, els tallers aquí proposats es
poden fer de manera independent i esporàdica mantenint-ne
el sentit.
Afegim també un seguit d’activitats dirigides a pares, mares,
mestres, educadors, i totes aquelles persones que poden
ser referents per als infants i joves, de cara a que pugueu
intercanviar amb diversos professionals els vostres dubtes,
reciclar-vos, o aprendre tècniques noves per a treballar
algunes de les temàtiques a casa o a l’aula.
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L’educació emocional és bàsica per a la felicitat i la bona convivència. Un grup amb
un bon entrenament emocional té menys conflictes a l’aula i aprèn millor. Entrenar
l’educació emocional des de petits ens facilita les coses de grans.

I tu com et sents? Infantil

Jo també m’estimo 1r Cicle ESO

Durada:

A través d’un conte i d’algunes activitats
aprendrem a reconèixer diferents emocions,
com a primer pas de la intel·ligència
emocional.

Taller dirigit a millorar l’autoestima dels
alumnes en una edat en la que aquesta es
veu molt afectada pels canvis que viuen els
nois i noies.

Els tallers es poden
fer de dues o de quatre
hores.

El lleó em fa por, i què? C. Inicial Són els meus drets 2n Cicle ESO
Expressarem diferents emocions
verbalment i corporal i aprendrem a donarli un valor positiu a totes elles.

Treballarem el concepte d’assertivitat
mitjançant algunes activitats de role-playing
i el debat en grup.

Jo sóc, sóc... C. Mitjà

Quan les coses no són fàcils

Amb diferents dinàmiques treballarem les
qualitats personals i l’autoconcepte, com a
primer pas per a tenir una bona autoestima.

Comptar fins a deu? C. Superior
No sempre serveix comptar fins a deu.
Dinàmiques per a aprendre a reconèixer
i regular emocions, per a conèixer-nos,
conviure i sentir-nos millor.

Batxillerat

Aprendre a enfrontar efectivament les
diferents situacions que ens trobem a
la vida és l’objectiu final de l’educació
emocional.

Emocioquè? Pares, mares i professorat
Com interpretar les emocions dels
nostres nens/es? Les emocions en les
diferents etapes evolutives. Com ensenyar
intel·ligència emocional als nostres nens/es?
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Grup:
Es treballa amb el grup
classe.

Edats:
Els diferents tallers es
poden adaptar a les diferents edats en cas que
considereu que voleu treballar algun tema amb la
vostra classe i aquest es
realitza en un altre curs.

A la carta:
Si teniu alguna idea
que no plantegem aquí
digueu-nos-ho i us la
dissenyem. Si voleu
informació més concreta
sobre algun taller, només
cal que ens la demaneu.

Vivim en un món divers. Aprendre a valorar allò que ens aporten les diferències
i a respectar els altres és clau per a la bona convivència en la societat a la que
pertanyem actualment.

Què visquin els colors! Infantil

Els nous veïns 1n Cicle ESO

Conte-taller per a treballar els avantatges
de la diferència i per a comprendre que tots
som diferents, tant si som del mateix color
com si no ho som.

Activitats per a comprendre el fenòmen de
la immigració, les seves causes i les seves
conseqüències en les persones immigrades.

Es treballa amb el grup
classe.

Som diferents però som iguals

2n Cicle ESO

Edats:

Fem un pas més a través d’activitats que
ens permetran d’entendre que malgrat que
tots siguem diferents tots som iguals.

Com s’arriba a les actituds racistes? D’on
surten? Amb aquest taller treballarem el
fenòmen del racisme des del seu primer
esglaó: els prejudicis.

Jocs del món C. Mitjà

El fenòmen de la immigració

Durada:
Els tallers es poden
fer de dues o de quatre
hores.

Grup:

Els diferents tallers es
poden adaptar a les diferents edats en cas que
considereu que voleu treballar algun tema amb la
vostra classe i aquest es
realitza en un altre curs.

A la carta:
Si teniu alguna idea
que no plantegem aquí
digueu-nos-ho i us la
dissenyem. Si voleu
informació més concreta
sobre algun taller, només
cal que ens la demaneu.

C. Inicial

Valorarem la diversitat aprenent jocs que
venen d’altres bandes del món. Debat
amb el grup sobre el valor que li donem a
l’intercanvi cultural.

La resta del món en el nostre
quotidià C.Superior
Quin contacte diari tenim amb persones,
objectes, menjars, etc., d’altres llocs del
món? Quin valor té això? Taller-debat per
treballar-ho.

Dels prejudicis al racisme

Batxillerat

Audiovisual i debat a través dels quals
els alumnes podran reflexionar sobre la
immigració en totes les seves dimensions:
política, cultural, etc.

Diversifica’t? Pares, mares i

professorat

Com treballem la diversitat cultural a l’aula?
Com prevenim actituds racistes en els
nostres nens/es? Com treballem amb
alumnes d’altres procedències?
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Tallers dirigits a que els infants i joves aprenguin hàbits, actituds i
coneixements que els permetin adoptar un estil de vida saludable i conductes
positives per a la salut.

Prevenció tabac i altres drogues

Vull fer-me gran! Infantil
A través d’un conte i d’algunes activitats
aprendrem a reconèixer diferents emocions,
com a primer pas de la intel·ligència
emocional.

Ja et rentes sol les dents?

Taller composat de diverses activitats
participatives en les que aprendrem els
perills de les drogues i aprendrem a dir que
no quan ens les ofereixin.

Molt més que cos 2n Cicle ESO

C. Inicial

Activitats dirigides a prevenir trastorns
relacionats amb l’aspecte físic: anorèxia,
bulímia, vigorèxia, etc.

Taller per a conèixer la importància de la
salut bucodental i aprendre a rentar-se
correctament les dents.

Des-pantalla’t! Batxillerat

Nyam, nyam, bon profit!

Taller i debat en els que es treballaran
els problemes d’addicció a les noves
tecnologies i els seus efectes en les nostres
relacions socials.

C. Mitjà

Activitats amb les que treballarem la
piràmide d’aliments, la importància
de menjar de tot i altres conceptes
d’alimentació saludable.

Mou-te! C. Superior

1er Cicle ESO

Models de salut

Pares, mares i

professorat

Gran joc a través del qual reconeixerem els
beneficis de l’activitat física i les diferents
opcions que tenim per a practicar esport de
forma quotidiana.

Com prevenim actituds perilloses en els
nostres nens/es? Com ensenyem a menjar
correctament els nens/es? Com potenciem
l’esport?
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Durada:
Els tallers es poden
fer de dues o de quatre
hores.

Grup:
Es treballa amb el grup
classe.

Edats:
Els diferents tallers es
poden adaptar a les diferents edats en cas que
considereu que voleu treballar algun tema amb la
vostra classe i aquest es
realitza en un altre curs.

A la carta:
Si teniu alguna idea
que no plantegem aquí
digueu-nos-ho i us la
dissenyem. Si voleu
informació més concreta
sobre algun taller, només
cal que ens la demaneu.

L’educació per a la pau i la convivència pacífica no tenen límits, van d’allò proper a allò
mundial, i no es construeixen només amb bons propòsits sinó amb actituds i estratègies
que es poden aprendre des de que som petits. L’aula és un bon entorn per aquest
aprenentatge.

Durada:
Els tallers es poden
fer de dues o de quatre
hores.

I si em prenen la joguina, què? El bullying 1er Cicle ESO
Infantil

Grup:

L’Ona Papallona busca els nens enfadats i
els ensenya a no barallar-se amb els altres.
Conte–taller per a aprendre els inicis de la
resolució de conflictes.

Es treballa amb el grup
classe.

Com cuidem els nostres amics?

Edats:
Els diferents tallers es
poden adaptar a les diferents edats en cas que
considereu que voleu treballar algun tema amb la
vostra classe i aquest es
realitza en un altre curs.

A la carta:
Si teniu alguna idea
que no plantegem aquí
digueu-nos-ho i us la
dissenyem. Si voleu
informació més concreta
sobre algun taller, només
cal que ens la demaneu.

A partir de la visualització de material
audiovisual i de tallers participatius
aprendrem a detectar, prevenir i aturar
situacions de bullying.

Els rumors 2n Cicle ESO

Amb dinàmiques i espais de debat
reflexionarem al voltant dels rumors, com
funcionen, com ens afecten i com evitar-los.
A través d’activitats teatrals aprendrem a
pensar en els altres i en com els agrada que Treballarem la cura dels companys.
els cuidem. Prevenció de la violència.
C. Inicial

L’empatia C. Mitjà
Mitjançant vàries dinàmiques participatives
aprendrem què vol dir empatia i com
aplicar-la amb el nostre grup d’iguals i amb
els adults que ens rodegen.

Saber escoltar

C. Superior

És bàsic per a les relacions entre persones
saber-les escoltar de manera adient.
A través d’aquest taller aprendrem la
importància de l’escolta activa i com
practicar-la.

Resolució de conflictes Batxillerat

Els conflictes formen part de la vida,
serveixen per a aprendre, i s’han de
resoldre, no evitar. N’aprendrem amb vàries
dinàmiques.

Amb la mediació prevenim
Pares, mares i professorat

Com treballar els conflictes a l’aula? Com
detectar, prevenir i evitar situacions de
bullying? Com transmetem la importància
de cuidar els altres?

tallers d’educació en valors a l’escola

L’educació ambiental vol generar consciència i trobar solucions als problemes que
sorgeixen de la interacció entre la humanitat, les seves activitats i el medi ambient.
Per a un futur sostenible, eduquem els nens i nenes d’ara.

La Terra no es troba bé

Infantil

Consum energètic 1er Cicle ESO

Què vol dir consum energètic i per què
Mitjançant aquest conte taller aprendrem a
és important? Quins tipus d’energia hi ha
estimar i cuidar la Terra i a tenir consciència
de què és una tasca que podem fer tots i totes. i quines són més netes? Què podem fer
nosaltres per a reduir el consum energètic?

Petites coses que pots fer pel
planeta C. Inicial

Petjada ecològica 2n Cicle ESO

Activitat que barreja dinàmica i reflexió per
a aprendre petits gestos que podem fer per
cuidar el planeta, encara que siguem petits.

Calcularem la nostra petjada ecològica
i buscarem maneres de reduir-la.
Reflexionarem sobre el nostre impacte en el
medi ambient.

El cicle de l’aigua C. Mitjà

Consum crític i responsable

D’una manera dinàmica aprendrem el cicle
de l’aigua i la importància d’aquest. També
aprendrem recursos per a estalviar aigua
en el nostre dia a dia.

Les tres R

C. Superior

Reduir, reciclar i reaprofitar. Com podem
dur a terme aquests tres petits gestos en la
vida quotidiana i quin impacte tenen en la
salut del planeta.

Batxillerat

Taller debat per a reflexionar sobre la
societat de consum i el seu efecte en el
medi. Aprendrem a consumir de manera
responsable.

Educació sostenible

Pares, mares i

professorat

Com fem una casa i escola més
ecològiques? Com conscienciar els nostres
fills/alumnes sobre el medi ambient? Escola
i sostenibilitat.

tallers d’educació en valors a l’escola

Durada:
Els tallers es poden
fer de dues o de quatre
hores.

Grup:
Es treballa amb el grup
classe.

Edats:
Els diferents tallers es
poden adaptar a les diferents edats en cas que
considereu que voleu treballar algun tema amb la
vostra classe i aquest es
realitza en un altre curs.

A la carta:
Si teniu alguna idea
que no plantegem aquí
digueu-nos-ho i us la
dissenyem. Si voleu
informació més concreta
sobre algun taller, només
cal que ens la demaneu.

Taller dirigit a conèixer i després eliminar els prejudicis i estereotips
de gènere, així com les idees que afavoreixen relacions de
discriminació entre gèneres.

Durada:
Els tallers es poden
fer de dues o de quatre
hores.

Grup:
Es treballa amb el grup
classe.

Edats:
Els diferents tallers es
poden adaptar a les diferents edats en cas que
considereu que voleu treballar algun tema amb la
vostra classe i aquest es
realitza en un altre curs.

A la carta:
Si teniu alguna idea
que no plantegem aquí
digueu-nos-ho i us la
dissenyem. Si voleu
informació més concreta
sobre algun taller, només
cal que ens la demaneu.

La princesa diferent Infantil
Mitjançant una petita obra de titelles
descobrirem que no tots els prínceps i
princeses són iguals; com els nens i les
nenes!

Els oficis de qui són? C. Inicial
A través d’un enfocament socioafectiu
obrirem la possibilitat d’accedir a oficis
típicament designats a l’altre gènere.

Les tasques invisibles

C. Mitjà

Dinàmiques per descobrir quines
tasques es fan a casa que no es veuen.
Reflexionarem sobre qui les fa i si el
repartiment és just o no.

Siluetes

C. Superior

Activitat dirigida a reflexionar sobre què en
pensem de l’altre sexe i portar a debat si
podríem pensar alguna altra cosa, com és
que pensem el que pensem, etc.

Relacions igualitàries
1er Cicle ESO

Dinàmiques destinades a repensar les
relacions afectives per tal que siguin
igualitàries i no estiguin basades en el
poder ni la submissió.

Els homes i les dones que no
s’estimaven 2n Cicle ESO
Audiovisual més dinàmiques per prevenir
les situacions de violència de gènere.

Repensem els gèneres

Batxillerat

Activitat de crítica conjunta en la que
pensarem en maneres alternatives de viure
els gèneres, oferint possibilitats noves a
l’emocionalitat de cadascú.

Com educar en la igualtat
Pares, mares i professorat

És coeducativa la nostra escola? Fomentem
la igualtat a casa? Quines eines podem
afegir per tal d’oferir una educació
igualitària i no sexista?

tallers d’educació en valors a l’escola

Es pretén que infants i joves comprenguin els aspectes físics, psicològics, socials i
emocionals de les relacions íntimes entre éssers humans, de manera que puguin viure la
seva sexualitat adulta d’una forma sana, positiva, conscient i responsable.

La meva família és diferent

Sexualitat segura

Infantil

A través d’un conte, làmines i jocs
treballarem el respecte per la diferència i
la concepció de què el més important a la
família és l’amor.

D’on vénen els nens i les
nenes? C. Inicial

1er Cicle ESO

Taller dirigit a conèixer les eines necessàries
per a prevenir malalties de transmissió
sexual, embarassos no desitjats i situacions
d’abús.

Els tallers es poden
fer de dues o de quatre
hores.

Aprendre a estimar bé

Es treballa amb el grup
classe.

2n Cicle ESO

Contes i activitats per a contestar aquesta
pregunta i d’altres sobre la sexualitat i la
procreació a un nivell adequat per a l’edat.

Què vol dir estimar bé? Es pot estimar
malament? Com ho fem per estimar bé i que
ens estimin bé? Com sabem si no ens estan
estimant bé? Descobrim-ho plegats!

Què vol dir estimar-se? C. Mitjà

Sexualitats Batxillerat

Activitats per a parlar, reflexionar i aprendre Taller crític sobre les diferents opcions
sexuals, la seva acceptació social, la
aspectes de l’amor, posant l’accent en les
discriminació dels diferents tipus de
relacions, més que no pas en la sexualitat.
sexualitat, el llenguatge discriminador i com
fer-ho per acceptar tothom tal i com és.

El meu cos és meu!

C. Superior

Dinàmiques dirigides a comprendre que
només nosaltres tenim dret a prendre
decisions sobre el nostre cos i la nostra
sexualitat.

Durada:

This sexy thing...

Pares, mares i

professorat

Com parlem de sexe amb els nens/es?
Com prevenim situacions d’abús amb els
nostres fills/alumnes? Com transmetre la
importància d’una sexualitat segura?
tallers d’educació en valors a l’escola

Grup:
Edats:
Els diferents tallers es
poden adaptar a les diferents edats en cas que
considereu que voleu treballar algun tema amb la
vostra classe i aquest es
realitza en un altre curs.

A la carta:
Si teniu alguna idea
que no plantegem aquí
digueu-nos-ho i us la
dissenyem. Si voleu
informació més concreta
sobre algun taller, només
cal que ens la demaneu.

En el món laboral d’avui la creativitat ha passat a ser una eina imprescindible que es pot
aprendre. L’orientació de cara a triar feina és així mateix bàsica en un entorn en el que
les possibilitats professionals són molt diverses.

Durada:
Els tallers es poden
fer de dues o de quatre
hores.

Grup:
Es treballa amb el grup
classe.

Edats:
Els diferents tallers es
poden adaptar a les diferents edats en cas que
considereu que voleu treballar algun tema amb la
vostra classe i aquest es
realitza en un altre curs.

A la carta:
Si teniu alguna idea
que no plantegem aquí
digueu-nos-ho i us la
dissenyem. Si voleu
informació més concreta
sobre algun taller, només
cal que ens la demaneu.

El pensament lateral 1er Cicle ESO Una primera feina 1er Cicle ESO
Dinàmiques diverses per a potenciar el
pensament lateral dels alumnes i fer-loshi saber com n’és d’important per a crear
idees noves.

Debatim amb els nois i noies les
implicacions de treballar i d’estudiar.
Treballem conceptes com responsabilitat,
despeses pròpies, etc.

El procés creatiu 2n Cicle ESO

Orientació acadèmica i
professional 2n Cicle ESO

Treballarem totes les fases del procés
creatiu, remarcant la importància d’aquest
en l’àmbit laboral, d’investigació, etc.

Dinàmiques i tallers dirigits als alumnes per
a ajudar-los a decidir quin tipus de feina els
escau més.

La importància de la creativitat
Drets i deures dels treballadors
en les feines del s.XXI Batxillerat
Ponència-debat sobre la creativitat i les
seves implicacions i conseqüències en el
món laboral.

Creativiquè? Pares, mares i
professorat

Què vol dir creativitat? Per què és important
en els nostres temps? Com l’afavorim amb
els nostres nois i noies?

Batxillerat

Sovint arribem a la primera feina sense
haver sentit a parlar mai de l’IRPF. Per a
prevenir situacions de vulnerabilitat en els
alumnes els introduïm en el dret laboral.

Estudies o treballes? Pares, mares
i professorat

Com podem orientar els i les joves per a què
decideixin la seva professió? És positiu que
tinguin petites primeres feines?

tallers d’educació en valors a l’escola

A Ribals volem deixar el món millor de com l’hem trobat. És per això que gestionem un
centre de reforç escolar gratuït a Abancay, Perú. Compaginar aquest projecte amb tallers
d’educació per a la cooperació tanca el cercle.

Els tallers cooperatius

El projecte a Abancay

A partir de Cicle Mitjà

Abancay és una ciutat petita de
l’interior del Perú, amb unes condicions
socioeconòmiques complicades.
Des de l’any 2010 Ribals s’encarrega de dur
a terme un projecte solidari a través del
qual finança un centre de reforç escolar per
a un centenar de nens i nenes de primària
d’un barri marginal d’Abancay.
Així mateix, fem formació per a l’equip
de professorat que imparteix el reforç
amb aquests infants, i ens encarreguem
personalment de supervisar el destí dels
fons invertits i la qualitat de l’educació
impartida.
La implicació de Ribals amb el projecte és
directe, fins al punt que algun dels nostres
treballadors/es hi va un cop l’any.

De cara a compartir amb vosaltres el
projecte solidari d’Abancay al Perú, volem
oferir-vos, cada vegada que hi anem, una
sèrie de tallers de dues hores de duració
en els que, utilitzant part del material gràfic
enregistrat allà, podem explicar als vostres
infants i joves aspectes com:
- Les diferències culturals.
- L’existència d’altres maneres de viure.
- Les diferències econòmiques i el seu
impacte en els modes de vida.
- Els mecanismes de solidaritat entre
països i molt més.
Adaptem el material i l’activitat a les
diferents etapes evolutives de l’alumnat i a
les vostres preferències de continguts. Els
fons aconseguits es destinaran al projecte
solidari.

Si voleu informació sobre el projecte
feu-nos-ho saber i us la farem arribar
encantats. Un plaer compartir la nostra
il·lusió amb vosaltres.

tallers d’educació en valors a l’escola

Durada:
En funció del grau
d’implicació que decidiu,
es poden dedicar més
hores.

Edats:

Els diferents tallers
s’adaptaran a les diferents edats.

Ingressos:
Els ingressos aconseguits
amb aquests tallers es
destinaran al Projecte de
cooperació per al desenvolupament que Ribals
porta a terme a AbancayPerú.

Les estacions
Dates especials
La platja
Medi ambient
Els oficis
Esports a l’aire lliure
Visites culturals
Sortides de cohesió

Sortides d’un dia
Sortint per a vivenciar

Amb aquestes sortides ens proposem d’oferir als infants i
joves la possibilitat d’aprofundir vivencialment en alguns
dels aprenentatges de l’escola, en un entorn diferent al dels
seu dia a dia, augmentant així la motivació i l’interès per part
d’infants i joves.
Millorar la relació d’alumnes que s’acaben de conèixer,
o bé d’endinsar-se per un dia en un món màgic de fades,
castanyeres o pirates (entre molts d’altres) són alguns
dels altres objectius que es persegueixen amb aquest tipus
d’activitats.
Les sortides d’un dia són una petita ràfega d’aire en mig de
trimestres massa llargs, que permeten que docents i infants
agafin una mica d’aire fresc a l’hora que aprenen coses tot
vivint-les.
Amb diverses possibilitats en quant a temàtica, edat,
localització, etc., les portem a terme amb la màxima
implicació que ens caracteritza.

Diverses propostes per a totes les edats, de cara a fer aprenentatge
significatiu i vivencial que ens permet de treballar continguts educatius en un
àmbit completament diferent al de l’escola.

Les estacions

Els oficis

Ràtio:

Des d’una vessant més senzilla per als
petits o bé més científica per als més grans
fem sortides a la natura en els diferents
moments de l’any, per a descobrir el bosc en
totes les seves variants.

L’hort, la granja o la producció de mel per
als més petits; els artesans i els científics
per als més grans. Tot un seguit de
propostes educatives de cara a conèixer els
diferents oficis, tant antics com presents.

Treballem a diferents
ràtios segons l’edat dels
alumnes.

Dates especials

Esports a l’aire lliure

La castanyada, el Nadal, Sant Jordi, etc., són
moments ideals per a fer activitats lúdiques
amb els infants i apropar-los així a trets
característics de la nostra cultura.

Si voleu que els vostres alumnes facin un
petit tastet, hi ha milers de possibilitats:
escalada, orientació, caiac, esquí, body
board, tir amb arc, esquí de fons, etcètera.

La platja

Visites culturals

La platja, el mar, la seva fauna, la seva flora
i les activitats que s’hi poden fer poden ser
tot un descobriment. Us oferim diferents
propostes segons l’edat per a què els
vostres nens/es descobreixin el mar.

Museus, monuments, jardins botànics, parcs
emblemàtics, barris històrics, diferents
èpoques a les ciutats... Milers d’ofertes per
a conèixer, aprendre i gaudir descobrint.

Medi ambient
Compostadores, plantes de reciclatge,
depuradores, forns solars, etc. Sortides
dirigides a conscienciar els joves sobre la
necessitat de cuidar el medi.

Sortides de cohesió
Sessions que ens permeten, a través de
diverses activitats adaptades a l’edat, de
treballar la cohesió del grup classe, de cara
a millorar les relacions.

sortides d’un dia

Edats:
Les diferents sortides
es poden adaptar a les
diferents edats.

Propostes:
Tenim més propostes que
no estan especificades
aquí (fem pa, formatge,
colònia, visitem el port,
fàbriques tèxtils i un llarg
etcètera). Pregunteu-nos.
Si teniu propostes que
no heu vist aquí ens les
podeu fer saber i us les
programem.

Contacontes
Animacions
Titelles
Gimcanes
Danses
Tallers creatius
Jornades de diversitat
Festes de l’escola

Activitats lúdiques a l’escola
Participant per a celebrar

S’apropa l’aniversari de l’Escola i no sabeu ben bé com
organitzar-lo? Voleu muntar una jornada especial per a
implicar les famílies i no teniu temps per fer-ho vosaltres?
Porteu tot el curs a l’escola sense possibilitat de sortir i
teniu ganes de fer quelcom diferent? Voleu que els alumnes
es cohesionin però voleu fer-ho en les vostres instal·lacions?
De possibilitats n’hi ha milers!
Les activitats lúdiques a l’escola són una eina per a celebrar,
fer participar les famílies, passar una estona divertida
amb el grup classe, descansar després d’un període
d’avaluacions, etc.
Amb diversitat de possibilitats per a adaptar-nos a totes
les edats, amb tallers més lúdics i d’altres més pedagògics,
però tots basats en la diversió per tal que pugueu gaudir
amb els vostres alumnes d’una estona diferent.

Activitats de diferents durades per a tractar temàtiques diverses a l’escola o muntar
jornades, tant lúdiques com pedagògiques. Us oferim activitats concretes, programes ja
dissenyats o els dissenyem segons les vostres necessitats.

Contacontes

Danses

Durada:

Sessions de contes a l’escola, teatralitzats
o no, amb un ampli repertori de contes
a triar. Recuperant la tradició oral i
potenciant la imaginació i la creativitat.

Us muntem sessions d’iniciació a la salsa,
la capoeira, el hip hop i un llarg etcètera.
Activitats lúdiques ideals per enganxar els
joves en una dinàmica sana que els ajuda a
prevenir situacions de risc pròpies de l’edat.

Algunes de les activitats
estan pensades per a un
parell d’hores i d’altres
per a ocupar tot el matí o
tota la tarda.

Animacions
Pallassos, mags, grups de música infantil i
moltes més possibilitats per a les jornades
festives de la vostra escola. També per a
festes d’aniversari per als vostres fills/es i
d’altres events amb infants.

Titelles
Les de sempre però amb noves històries.
Per a treballar valors o senzillament
passar una estona gaudint d’una tècnica
artística amb molts anys de tradició.

Gimcanes
Gimcanes i firetes per a les vostres festes
escolars, amb temàtica concreta si ho
preferiu. Per a jornades de la diversitat,
o pel dia de la salut. També per a animar
festes d’aniversari.

Tallers creatius
Voleu crear un còmic? O potser un
personatge amb plastilina? Fotografia?
Infinitat de tallers de diferent durada per a
potenciar la creació artística dels alumnes.

Jornades de diversitat
Festes especials a l’escola, de mig dia
de durada, en les que es faran diferents
tallers que permetin als alumnes conèixer
altres cultures. Amb participació familiar o
sense.

Festes de l’escola
Feu anys i no sabeu com celebrar-ho?
Voleu muntar una diada especial i no sabeu
què fer? Truqueu-nos i us farem propostes.

activitats lúdiques a l’escola

Edats:
Els diferents tallers es
poden adaptar a les
diferents edats.

A la carta:

Podeu proposar d’altres
activitats que no surtin
aquí i les programem per
vosaltres.

Educació infantil
Cicle inicial
Cicle mitjà
Cicle superior

Colònies per a educació infantil i primària
Experimentant la imaginació

De dos a cinc dies per a viatjar al món de les fades,
trobar el tresor dels pirates o jugar amb els indis. Milers
d’històries per a viure, les que us proposem i les que podem
inventar per a vosaltres. Les colònies poden ser la primera
experiència fóra de casa, una aventura màgica!
I els no tan petits també poden somiar desperts, cantar fort,
saltar, jugar i jugar. Des d’una aventura a la muntanya o al
mar, fins a muntar un còmic, fer malabars o acrobàcies,
plantar un hort, etc.
Per als més grans, fins i tot, es pot muntar una sortida a la
neu per practicar esquí alpí o nòrdic, tota una experiència.
A més, es poden aprofitar les colònies per a treballar
continguts escolars de manera transversal.
A Ribals combinar aprenentatge i diversió és possible, us
apunteu?

tallers d’educació en valors a l’escola

Activitats psicomotrius, teatrals, de nit, emocionals, etc., amagades darrere d’una
història que permetrà als nens i nenes potenciar la seva imaginació a l’hora que no paren
d’aprendre i passar-s’ho bé.

Nuna, la fada del bosc

Tina, la pallassa

Ràtio:

La Nuna s’ha perdut. La retrobarem
endinsant-nos en el món màgic del bosc
i a través de tallers, jocs, activitats de nit,
teatre, etc.

La Tina ha perdut tots els seus companys
de circ, i com que vol muntar un espectacle
ens ensenyarà totes les disciplines del circ
perquè la puguem ajudar.

Treballem amb ràtio 1-7.

A la recerca del tresor

Laura, astronauta de la lluna

Ajudarem al Pelut el pirata a desxifrar el
La Laura ha tornat de la lluna per ensenyarmapa del tresor que ha trobat. Ell, a canvi,
nos a ser bons astronautes, explicar-nos
ens ensenyarà com ser bons i bones pirates: com és l’Univers i demanar-nos un favor...
valents, ràpids, amb equilibri, etc.

Nanuk, l’indi

La revolta dels contes

L’àvia Georgina està ben atabalada, tots els
personatges de sempre s’han embolicat
Al Nanuk li agrada conèixer gent nova, i si
l’ajudem a trobar unes pedres màgiques que i s’han canviat de contes. L’ajudarem a
ha perdut, ens ensenyarà moltes coses de la tornar-los al seu lloc fent activitats.
vida dels indis, fins i tot a tirar amb arc!

Joan, el pagès
El Joan és un pagès de la zona, des de
sempre s’ha dedicat a l’hort, i té ganes
d’ensenyar-nos com és la vida al camp:
plantar, regar, anar d’excursió, etc.

I molts més!

Inventem tantes històries com idees
tingueu, adaptem activitats d’un centre
d’interès a un altre i us proposem coses
noves si voleu.
Demaneu-nos el projecte de colònies
d’Infantil.

colònies per a educació infantil i primària

Psicopedagogia:
Els nostres programes
estan dissenyats per
l’equip psicopedagògic i
atenen a les necessitats
educatives i de
desenvolupament dels
infants.

Personalització:
Adaptem els diferents
centres d’interès a les
necessitats de l’escola.
Tots els programes són
personalitzats i a la
vostra mida. Si voleu
tractar alguna altra temàtica la dissenyem per
a vosaltres.

A partir d’una proposta una mica més realista que a Infantil, però sense deixar
de banda la imaginació, tindrem l’oportunitat de participar d’activitats al bosc,
teatrals, d’aventura i psicomotrius, per a complementar els aprenentatges que
els infants fan a l’escola.

Ràtio:
Treballem amb ràtio
1-10.

Psicopedagogia:
Els nostres programes
estan dissenyats per
l’equip psicopedagògic i
atenen a les necessitats
educatives i de
desenvolupament dels
infants.

Personalització:
Tots els programes són
personalitzats i a la vostra mida. Si voleu tractar
alguna altra temàtica, la
dissenyem per a vosaltres. Si preferiu treballar
amb personatges fantàstics adaptem el centre
d’interès.

Els i les índies

Escola de circ

Trobem les restes d’un poblat indi i decidim
provar de viure com els i les índies.
Aprendrem a tirar amb arc, construir
cabanes, reconèixer les plantes i molt més!

La casa de colònies era una antiga escola
de circ, és per això, que té el material per
a aprendre a fer equilibris, malabars, de
clowns... l’aprofitem plegats?

Els i les pageses

Escola de detectius/ves

La vida al camp és molt diferent de la vida
a la ciutat; plantar un enciam, fer pa, o fer
gerros de fang eren tasques habituals que
tothom sabia fer. N’aprenem?

A l’amo de la casa de colònies li ha
desaparegut quelcom. Si el volem ajudar
a trobar-ho, abans ens haurem d’entrenar
com a detectius. Esteu preparats?

Viatge a…

Escola de mariners/es

Amb una mica d’imaginació podem viatjar a
la Xina, el Senegal o l’Indonèsia i aprendre
com es vesteixen, com ballen, a què juguen i
què els hi agrada fer. Véns?

Un bon mariner/a ha de saber moltes coses
abans de fer-se a la mar. Ha de saber fer-se
un collaret de petxines, nedar una mica i
fins i tot cantar amb la boca plena d’aigua!

Els i les exploradores

Escola de científics/ques

Els i les exploradores viatgen pel món per a
descobrir tresors amagats. De vegades han
d’escalar, tenir bona punteria i molt més!

Les científiques coneixen moltes plantes,
són molt observadores, fan molt bé les
barreges i saben moltes coses. Entrenarem
totes aquestes habilitats amb molts jocs.

colònies per a educació infantil i primària

Colònies de tres a cinc dies dirigides a millorar la relació del grup, a aprendre
coses noves o senzillament a passar-s’ho bé. Sempre amb monitors i monitores
especialitzats en l’educació en el lleure disposats a fer que els infants s’ho passin d’allò més bé de forma segura.

Aventura al mar

Treball interdisciplinar

Ràtio:

Programa de tres a cinc dies en el que
s’introdueixen activitats al mar (caiac,
snorkel, etc.), a la platja (olimpíades, estels,
etc.) i a l’alberg (tir amb arc, joc de nit, etc.).

Podeu aprofitar les colònies per a treballar
continguts escolars de manera transversal.
Us elaborem un dossier amb preguntes i
activitats acadèmiques per tal que els nens
i les nenes puguin relacionar el que estan
vivint amb els aprenentatges curriculars
treballats a l’escola.

Treballem amb ràtio
1-10.

Aventura a la muntanya
Programa de tres a cinc dies en el que
s’introdueixen activitats a la muntanya
(excursions, escalada, etc.), a l’alberg (tir
amb arc, joc de nit, etc.) i generalistes
(orientació, tirolina, etc.).

Coneixença
Programa de tres a cinc dies en el que es
treballa la relació del grup, la resolució de
conflictes i l’educació emocional a través
d’activitats dinàmiques i esportives.

Aprenem a…
Fer ceràmica, fer teatre, muntar un còmic,
fer una pel·lícula, fer malabars i acrobàcies,
plantar un hort, reciclar, fer sabó, a resoldre
conflictes, expressar les emocions i milers
de coses més. Podeu muntar unes colònies
barrejant diverses activitats, o triar un
àmbit d’aprenentatges i demanar-nos un
programa. Hi ha moltes possibilitats.

Centres d’interès
Us oferim colònies amb un centre d’interès
prou elaborat com per a què els vostres
alumnes de cicle mitjà arribin a dubtar
sobre si és veritat o no. Amb diferents
temàtiques.

colònies per a educació infantil i primària

Psicopedagogia:
Els nostres programes
estan dissenyats per
l’equip psicopedagògic i
atenen a les necessitats
educatives i de
desenvolupament dels
infants.

Personalització:
Tots els programes són
personalitzats i a la
vostra mida. Si voleu
tractar alguna altra temàtica la dissenyem per
vosaltres. Hi ha moltes
activitats diferents per a
oferir-vos, consulteu les
possibilitats.

Programes dirigits a que els nens i nenes experimentin emocions noves, ja sigui
practicant esports que no han practicat mai o bé relacionant-se amb els seus companys
d’una manera diferent, tot barrejant vivències amb aprenentatges. Es tracta de
programes especialment pensats per a Cicle Superior.

Ràtio:
Treballem amb ràtio 1-10.

Psicopedagogia:
Els nostres programes
estan dissenyats per
l’equip psicopedagògic i
atenen a les necessitats
educatives i de
desenvolupament dels
infants.

Personalització:
Tots els programes són
personalitzats i a la
vostra mida. Si voleu
tractar alguna altra temàtica la dissenyem per
vosaltres. Hi ha moltes
activitats diferents per
oferir-vos, consulteu les
possibilitats.

Aventura al mar

Esquí nòrdic

Programa de tres a cinc dies en el que es
combinen activitats al mar (caiac, snorkel,
etc.), a la platja (olimpíades, estels, etc.) i a
l’alberg (tir amb arc, joc de nit, etc.).

Programa ideal per introduir-se en les
activitats hivernals. L’esquí nòrdic és una
varietat de l’esquí que, donada la seva
tipologia, resulta molt adequat de cara
a aprendre a desplaçar-se per un medi
nou com és la neu, de forma segura i més
tranquil·la. Molt adient per a tots aquells
nens i nenes que no hagin esquiat mai i
perfecte de cara a experimentar la natura a
l’hivern.

Aventura a la muntanya
Programa de tres a cinc dies en el que
es combinen activitats a la muntanya
(excursions, escalada, etc.), a l’alberg (tir
amb arc, joc de nit, etc.) i generalistes
(orientació, tirolina, etc.).

Coneixença
Programa de tres a cinc dies en el que es
treballa la relació del grup, la resolució de
conflictes i l’educació emocional a través
d’activitats dinàmiques i esportives.

Esquí alpí

Treball interdisciplinar
Podeu aprofitar les colònies per a treballar
continguts escolars de manera transversal.
Us elaborem un dossier amb preguntes i
activitats acadèmiques per tal que els nens
i les nenes puguin relacionar el que estan
vivint amb els aprenentatges curriculars
apresos a l’escola.

Programa d’iniciació a l’esquí alpí, amb
possibilitat de fer diferents grups segons
nivells. Atenció per part de l’equip de
monitors/es també durant l’activitat de nit.
Possibilitat de fer altres activitats d’hivern.

colònies per a educació infantil i primària

E.S.O i Batxillerat
Cicles Formatius i Universitats

Sortides de 2-5 dies per a ESO, batxillerat,
cicles i universitats
Convivint per a créixer

El contacte amb la natura fa que els infants i els joves
canviïn la manera de veure algunes coses. La convivència
amb els companys estreta els vincles de relació de la classe.
L’esport els ensenya valors com l’esforç, la responsabilitat i
la superació.
Les nostres colònies per als més grans estan basades en
aquest tres eixos: natura, convivència i esport.
Des de 2 fins a 5 dies d’activitats diverses amb la possibilitat
de què us munteu el programa a la vostra mida i adaptant
les activitats al moment evolutiu dels infants i joves.
Colònies esportives, setmanes blanques, colònies més
culturals, per treballar la relació del grup o bé una barreja
de tot això. Tir amb arc, escalada, tallers, teatre, caiac,
visites a museus, esquí alpí o de fons, jocs de nit, passeigs a
cavall, etc... I tot allò que sigueu capaços d’inventar. Només
ho heu de demanar!

tallers d’educació en valors a l’escola

Esquí nòrdic o alpí, caiac, vela, escalada, BTT, trekking, flanqueig litoral i moltes altres
activitats, combinades amb activitats culturals o emocionals si així ho voleu, són una
bona manera de relacionar-se en un entorn diferent amb els companys.

Esports al mar

Esquí alpí

Programes de tres a cinc dies dirigits a
que els alumnes de secundària coneguin
la quantitat d’esports que poden realitzar
en el medi aquàtic, alhora que aprenen a
respectar l’entorn i s’ho passen bé.

Podeu plantejar l’estada com una sortida
a la neu o com un viatge de fi de curs. La
completem amb altres activitats a la neu o
amb activitats menys esportives.

Esports a la muntanya
Programes de tres a cinc dies dirigits a
que els alumnes de secundària coneguin la
quantitat d’esports que poden realitzar a la
muntanya, a la vegada que es diverteixen
i aprenen a respectar l’entorn que els
envolta.

Esquí nòrdic
L’esquí nòrdic ofereix unes condicions
diferents de viure l’hivern, la natura, l’esquí
i els companys. Podeu combinar-ho amb
altres activitats o amb dies d’esquí alpí.

Estades de convivència
Conviure de 3 a 5 dies amb els companys
de classe, mentre fem activitats d’educació
emocional, permet de millorar les relacions
del grup-classe.

Colònies culturals
Si ho preferiu us organitzem visites
culturals en diferents poblacions
emblemàtiques.

Sortides de 2-5 dies per a ESO, batxillerat, cicles i universitats

Ràtio:
Treballem amb ràtio
1-10.

Psicopedagogia:
Els nostres programes
estan dissenyats per
l’equip psicopedagògic i
atenen a les necessitats
educatives i de
desenvolupament dels
joves.

Personalització:
Tots els programes són
personalitzats i a la
vostra mida. Si voleu
tractar alguna altra temàtica la dissenyem per
vosaltres. Hi ha moltes
activitats diferents per a
oferir-vos, consulteu les
possibilitats.

Donem un caire de viatge de fi de curs a les sortides esportives, barrejant-les amb
activitats lúdiques o culturals, programem sortides que giren al voltant d’un tema concret
i atenem a les necessitats dels més grans. Tot per a les darreres etapes d’estudi.

Esports al mar

Esquí alpí

Els nostres programes
estan dissenyats per
l’equip psicopedagògic i
atenen a les necessitats
educatives i de
desenvolupament dels
joves.

Les mateixes activitats aquàtiques,
realitzades en un altre entorn i barrejades
amb activitats més culturals o lúdiques, es
poden transformar en un perfecte viatge de
fi de curs o carrera.

Us muntem la característica sortida d’esquí
anual a la vostra mida. Tant si és per a
perfeccionar la tècnica dels alumnes,
com per a oferir-los una excusa per estar
plegats, us ho programem.

Personalització:

Esports a la muntanya

Sortides temàtiques

De la mateixa manera, el ràfting, els
barrancs i altres activitats de muntanya,
combinades amb una tarda de visita
a alguna ciutat de muntanya, són una
proposta perfecte per acomiadar el curs.

Una alternativa interessant a les sortides de
tota la vida, girant al voltant d’una temàtica
concreta. Realitzem activitats de natura o bé
culturals amb temàtiques tan diverses com
“Les plantes medicinals”, “La guerra civil”
o “Els jaciments arqueològics”. Diferents
opcions segons la zona.

Psicopedagogia:

Tots els programes són
personalitzats i a la
vostra mida. Si voleu
tractar alguna altra temàtica la dissenyem per
a vosaltres. Hi ha moltes
activitats diferents per a
oferir-vos, consulteu les
possibilitats.

Esquí nòrdic
Barrejat amb una sortida a Caldea, una
excursió amb raquetes nocturna i una tarda
de compres a Andorra, aquesta sortida no
té res a envejar a altres viatges amb destí
més llunyà. Pels que no volen marxar a
l’estranger.

Sortides de 2-5 dies per a ESO, batxillerat, cicles i universitats

Culturals
Esportius
Cicles Formatius

Treballs de síntesi
Aprenent mentre fem

Des de fa alguns anys els treballs de síntesi a mida han
esdevingut la nostra especialitat. A Ribals ens caracteritzem
per adaptar totes les activitats a les demandes i necessitats
específiques de cada centre. És per això, que a l’hora de
programar treballs de síntesi ens trien tants centres.
Us fem el dossier amb els continguts que considereu més
importants, ens reunim amb vosaltres per a concretar quin
tipus d’activitats creieu més adequades, afegim activitats
esportives per a augmentar la motivació de l’alumnat,
lloguem per a vosaltres el transport, concertem les visites
culturals que ens demaneu o us en proposem nosaltres,
relacionades amb la temàtica que vulgueu treballar, us
dissenyem exercicis per a fer a l’aula prèviament a la
sortida, si així ho voleu, i molt més.
Aquest tipus d’organització de treballs a la carta fa que
moltes escoles i instituts ens triïn a l’hora d’organitzar
aquesta setmana del curs escolar, ja que garantim que
treballareu allò que realment vulgueu, fugint dels treballs
predissenyats que no tenen en compte les vostres
necessitats.

tallers d’educació en valors a l’escola

Programem estades íntegrament culturals o culturals combinades
amb activitats esportives i lúdiques. Fem treballs de síntesi en diferents àrees
geogràfiques per a treballar diferents continguts, temàtiques i nivells.

Volta per Tarraco 1er ESO

Durada:

Practicarem esports a la platja i farem visites i activitats que ens demostraran el pas dels
romans per la ciutat de Tarragona.

Les activitats poden tenir
diferents durades en funció del que necessiteu.

1er dia

2on dia

3er dia
Finalització del
treball de síntesi,
exposicions

Matí

Visita a la Pedrera
Romana del Mèdol

Gimcana històrica a
Tarragona

Tarda

Caiac
+
Treball de síntesi

Paddle Surf
+
Treball de síntesi

Nit

Joc de nit

Festa de comiat

treballs de síntesi

Material de
suport:

Tots els treballs van
acompanyats del seu
dossier amb preguntes
i activitats relacionades
amb el crèdit.

Allotjament:

Albergs exemple per a
aquesta estades:
Santa Maria del
Mar (Baix Penedès):
http://www.xanascat.cat/showhostel.
tjc?id=237&index=4

Platja a Empúries: l’art a través del temps 1er ESO
Primer assentament de romans i grecs i amb un entorn natural inmillorable, l’alberg de
l’Escala ens permet de treballar amb els alumnes diverses expressions de l’art, des dels
inicis fins avui dia, treballant a més a més diferents aspectes de la història del nostre país.
1er dia

2on dia

3er dia

Matí

Visita al Museu Dalí

Visita a les runes
d’Empúries

Finalització del
treball de síntesi,
exposicions

Tarda

Body Board
+
Treball de síntesi

Flanqueig Litoral
+
Treball de síntesi

Nit

Joc de nit

Festa de comiat

Allotjament:
Alberg exemple per a
aquestes estades:
ACJ Empúries (Alt Empordà): http://www.xanascat.cat/showhostel.

El clima pirinenc i la seva biodiversitat 1er ESO
Durant tres dies aproparem els alumnes la fauna i la flora dels Pirineus a través
d’activitats lúdiques i vivencials.

Allotjament:
Albergs exemple per a
aquestes estades:
Mare de Déu de les Neus
(Cerdanya): http://www.
xanascat.cat/showhostel.
Can Ribals (Cerdanya):
http://canribals.com

1er dia

2on dia

3er dia

Matí

Trekking pel riu Segre,
coneixem el bosc de
ribera i la fauna del riu

Visita al parc Animalier.
Coneixem la fauna dels
Pirineus

Finalització del
treball de síntesi,
exposicions

Tarda

Orientació pel bosc de
la Molina. Aprenem els
estatges arbustius i els
arbres típics de la zona
+
Treball de síntesi

Nit

Joc de nit

Scottering
+
Treball de síntesi

Festa de comiat

Pallars: el pas del temps 2n ESO
Pobles com Salàs o Isona ens permetran de conèixer millor la nostra història, mentre que
els pantans del riu Segre ens ensenyaran coses de la nostra geografia.
1er dia

2on dia

3er dia

Matí

Visita a la vila medieval
de Salàs

Visita sobre la guerra civil
a Isona

Finalització del
treball de síntesi,
exposicions

Tarda

Caiac al pantà de Sant
Antoni
+
Treball de síntesi

Tir amb arc
+
Treball de síntesi

Nit

Joc de nit

Festa de comiat

Allotjament:
Albergs exemple per a
aquestes estades:
Del Pallars. Tremp (Pallars Jussà): http://www.
xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=19
Alberg les Estades
(Rialp): http://estiu.skipallars.cat/allotjament/
alberg-les-estades_49/

treballs de síntesi

Fem una volta per la història medieval de Catalunya 2n ESO
Mitjançant visites culturals i activitats més esportives proporcionarem als alumnes la
possibilitat d’entendre el mode de vida propi de l’Edat mitjana.
1er dia

2on dia

3er dia

Matí

Visita a la catedral de la
Seu d’Urgell

Visita a la vila medieval de
Vilafranca de Conflent

Finalització del
treball de síntesi,
exposicions

Tarda

Tir amb arc
+
Treball de síntesi

Escalada/ Pont de mico
+
Treball de síntesi

Nit

Joc de nit

Festa de comiat

Allotjament:
Albergs exemple per a
aquestes estades:
Mare de Déu de les Neus
(Cerdanya): http://www.
xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=8
Can Ribals (Cerdanya):
http://canribals.com

Un món més sostenible 3er ESO
Cal que prenguem consciència de la necessitat de cuidar el medi ambient i d’assumir
responsabilitat. La millor manera és comprendre com l’usem, com el malmetem i què
podem fer per evitar-ho.
1er dia

2on dia

3er dia

Matí

Ràfting/ Visita a la
minicentral hidràulica

Visita al Forn solar
d’Odeillo

Finalització del
treball de síntesi,
exposicions

Tarda

BTT

Treball de síntesi

Nit

Joc de nit

Festa de comiat

Allotjament:
Albergs exemple per a
aquestes estades:
Mare de Déu de les Neus
(Cerdanya): http://www.
xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=8
Can Ribals (Cerdanya):
http://canribals.com

Muntanya a la Garrotxa: terra de volcans 3er ESO
La Garrotxa és una comarca amb una geografia característica única. Terra de volcans
i de boscos de faigs és un entorn perfecte per a conèixer de primera mà continguts
treballats a l’aula.
1er dia

2on dia

3er dia

Matí

Visita Al Parc Natural de
la zona volcànica

Visita al poble de Besalú

Finalització del
treball de síntesi,
exposicions

Tarda

Orientació a la Fageda
de’n Jordà
+
Treball de síntesi

Escalada/Gimcana
+
Treball de síntesi

Nit

Joc de nit

Festa de comiat

treballs de síntesi

Allotjament:
Albergs exemple per a
aquestes estades:
Cadamont (Girona):
http://www.lacadamont.
com/

Programem treballs de síntesi a la neu centrats en l’esquí, combinats amb
altres activitats com orientació hivernal, rutes amb raquetes o contrucció d’iglús. A nivell
teòric i tècnic donarem xerrades amb diferents centres d’atenció.

Allotjament:
Albergs exemple per a
aquestes estades:
Mare de Déu de les Neus
(Cerdanya): http://www.
xanascat.cat/showhostel.
tjc?id=237&index=8
Can Ribals (Cerdanya):
http://canribals.com

Neu a la Cerdanya: turisme esportiu a Catalunya 3er ESO
Catalunya compta, per una banda, amb una important tradició d’esports d’hivern i, per
l’altre, amb els Pirineus, una zona molt emblemàtica de la nostra geografia. Amb aquest
crèdit treballarem aquests aspectes i d’altres, relacionats amb el turisme actiu com a
motor econòmic de la zona.
1er dia

2on dia

3er dia

Matí

Esquí

Esquí

Finalització del treball
de síntesi, exposicions

Tarda

Orientació hivernal
+
Xerrada
+
Treball de síntesi

Construcció d’iglús
+
Xerrada
+
Treball de síntesi

Nit

Joc de nit

Festa de comiat

treballs de síntesi

Dirigits als alumnes dels Cicles Esportius (CAFEM i AFE) aquests programes
us poden servir tant per a avaluar coneixements teòrics, a través d’un dossier,
com coneixements pràctics a través de les activitats esportives proposades.
Consensuem la dificultat de les activitats i el grau d’implicació dels alumnes
amb vosaltres i incloem xerrades tècniques si ho desitgeu.

Neu: esquí de Fons Cicle Formatiu

Allotjament:

Practicarem esquí de fons principalment i alhora farem altres activitats relacionades amb
la neu com ruta amb raquetes, construcció d’iglús i tècniques de rescat Arva-Sonda-Pala.
A última hora donarem xerrades teòriques i tècniques que ens serviran posteriorment per
a l’evaluació.
1er dia

2on dia

3er dia

4rt dia

5è dia

Matí

Esquí de Fons

Raquetes /
Iglú / ArvaSonda-Pala

Esquí de fons

Esquí de fons

Esquí de fons

Tarda

Esquí de Fons

Esquí de fons

Raquetes /
Iglú / ArvaSonda-Pala

Esquí de fons

Nit

Xerrada:
nivologia /
allaus / ArvaSonda-Pala

Xerrada:
material /
parafinatge /
ceres

Xerrada:
seguretat /
conducció
de grups /
discapacitats

Xerrada:
orientació
nocturna

treballs de síntesi

Alberg exemple per a
aquesta estades:
Can Ribals (Cerdanya):
http://canribals.com

En l’àmbit esportiu en el medi natural treballarem els continguts a
diferents nivells de dificultat, de ritme i d’estil d’aprenentatge, de manera que
es permet el desenvolupament personal i grupal de tot l’alumnat i es
potencia la seva autonomia.

Allotjament:
Albergs exemple per a
aquestes estades:
Mare de Déu de les Neus
(Cerdanya): http://www.
xanascat.cat/showhostel.
tjc?id=237&index=8
Can Ribals (Cerdanya):
http://canribals.com

Muntanya: conducció de grups per la muntanya Cicle Formatiu
S’integren diferents àrees i continguts treballats al llarg del curs com anatomia, fisiologia,
teoria de l’entrenament, primers auxilis i prevenció d’accidents, esports col·lectius, esports
individuals, metodologia d’ensenyament i discapacitats funcionals.
1er dia

2on dia

3er dia

Matí

Trekking, Berga: Font
Negre-Blanca Fort-Plans de
Peguera

La cresta de Peguera

Barranc forat negre

Tarda

Dinar portat per els alumnes
(fogonet, estris, menjar, etc.).

Escalada

Via ferrata Vallcebre

Nit

Els alumnes porten dinar de
casa (fogonet, estris, menjar,
etc.),
+ BIVAC fet pels alumnes,
construir un refugi amb
mètodes naturals

Activitats varies

treballs de síntesi

La vela, el caiac i el winsurf són les activitats nàutiques compreses
dintre d’aquest crèdit de síntesi. Les xerrades teòriques i tècniques seran la base de la
realització de les activitats. El treball en equip serà fonamental.

Mar: activitats nàutiques Cicle Formatiu

Allotjament:

A través d’un plantejament interdisciplinar que es desenvolupa en el medi aquàtic, el grup
realitzarà classes obertes i d’organització lliure que fomentaran els valors de respecte,
treball en equip, cooperació i diversitat. S’utilitzarà una metodologia participativa.
1er dia

9-10h

2on dia

3er dia

Xerrada:
windsurf i vela,
seguretat i
material,
conducció
Xerrada:
de grups,
presentació,
organització,
legislació, inserció
ràtios, progressió
laboral, fitxa
d’aprenentatge,
sessió
metodología
ensenyament,
discapacitats,
legislació

Xerrada:
llagut, caiac i
canoa, seguretat,
material,
conducció
de grups,
organització,
ràtios, progressió
d’aprenentatge,
metodología
ensenyament,
discapacitats,
legislació

4rt dia

Xerrada:
presentació i
funcionament
d’una empresa

Matí

VELA

CAIAC

TALLER NÀUTIC

WINDSURF

Tarda

VELA

CAIAC

TALLER NÀUTIC

WINDSURF

Nit

Climatologia

Orientació
nocturna

Team Building

treballs de síntesi

Albergs exemple per a
aquesta estades:
ACJ Empúries:
http://www.xanascat.cat/showhostel.
tjc?id=237&index=10
Càmping Cala Montgó:
http://www.betsa.es/
continguts/calamontgo/
home/home.php?x_13=0

París en 5 dies
Descobreix Londres

Viatge de fi de curs
Viatjant per a créixer

Acabar una etapa sempre és emocionalment important pels
alumnes.
Poder celebrar aquest moment especial amb un viatge a una
ciutat europea, una sortida a la neu, una setmana a la platja
o una visita cultural a Madrid és una manera d’oferir-los als
alumnes la possibilitat d’acomiadar-se dels companys, de
compartir moments inoblidables per recordar l’etapa de la
vida que deixen enrere.
Us garantim el grau de seguretat necessari per a què,
com a equip de professorat, viatgeu tranquils; i el grau
d’organització òptim per tal que no hagueu de preocupar-vos
de res.
Més a prop, més lluny, en autocar, en avió, amb visites
culturals o amb activitats esportives, us organitzem el viatge
que haguéssiu volgut fer vosaltres quan éreu alumnes.
Qualsevol ciutat que trieu com a destí del vostre viatge de fi
de curs ens semblarà una bona idea.
Preparem i realitzem el vostre viatge de manera que no us
hagueu de preocupar per res! Comprem els bitllets d’avió,
busquem hotel o alberg, reservem les entrades als museus…
demaneu què us fa falta i nosaltres us ho gestionem.

tallers d’educació en valors a l’escola

París, com a centre artístic i cultural de referència, és la ciutat que compta amb més
obres d’art del món distribuïdes en numerosos museus i col·leccions privades. En visitarem els més representatius sense oblidar-nos de conèixer els barris des de dins.

París en 5 dies ESO

Transport:

Conèixer els barris més emblemàtics de París i passejar-se per ells lliurement, visitar els
museus més importants de la ciutat i també d’Europa, gaudir de la nit francesa sobre un
creuer i pujar la Torre Eiffel són algunes de les activitats recomanades.

Us oferim la possibilitat
d’arribar a París a través
de diferents vies, aèria o
ferroviària, segons quina
s’ajusti més al vostre
pressupost i objectiu.

1er dia

2on dia

3er dia

4rt dia

Museu d’Orsay
+
Visita del
Trasllat Bcncentre de la
Perpignan
ciutat (Notre
Tren PerpignanDame, Sta.
París
Chapelle, Hotel
de Ville, Louvre
exteriors, etc.)

Visita al
Museu
Pompidou

Visita al
Louvre

Tarda

Arribada
Trasllat a l’hotel
- Check in

Visita Torre
Eiffel 3er pis

Tarda lliure
Montmatre
i Cafès
bohemis

Temps lliure
shopping
barri llatí

Nit

Creuer Sena

Centre
Recreatiu

Disco centre
ciutat

Tren ParísBcn

Matí

5è dia

Programa:

viatge de fi de curs

Arribada a
Barcelona

Us oferim un programa
variat i l’acompanyament
de dos guies, més un
dossier informatiu i la
possibilitat de personalitzar el programa amb
propostes pròpies.

Ribals us presenta un viatge diferent, en el que els alumnes poden descobrir els
contrastos de Londres de manera lúdica i educativa alhora.

Programa:
Us oferim un programa
variat i l’acompanyament
de dos guies, més un
dossier informatiu i la
possibilitat de personalitzar el programa amb
propostes pròpies.

Descobreix Londres Batxillerat
Passejar en vaixell pel Tàmesis, visitar el British Museum, assistir a un espectacle musical,
entrar a la catedral de St. Paul o fer una volta per China Town.
El màxim que Londres pot donar de si en 5 dies.
1er dia

2on dia

3er dia

Matí

Trasllat a
l’aeroport
Vol BarcelonaLondres

Passeig en
vaixell
pel riu Tàmesis
St. Paul’s
Catedral
(visita guiada)

British
Museum
(sales gregues
i
egípcies)

Migdia

Arribada
Trasllat a
l’Alberg-Check
in

Dinar de
pícnic al
St. James Park

Dinar de pícnic
Espectacle
musical

Trasllat a
l’aeroport

Tarda

City Tour en
bus

Big Ben
House of
Parlament
Westminster
Abbey

Activitat a
escollir (lliure
+ control):
A.- Candem
Town
B.- Soho
C.- Chinatown

Temps
lliure
Shopping a
Piccadilly
Circus

Nit

Londres de nit

Londres de nit

Londres de nit

Karaoke

viatge de fi de curs

4rt dia

5è dia

Museu
del Terror
Dungeon

Vol
Londres
Barcelona
Trasllat
aeroportBarcelona

Casals d’estiu
Multiaventura a la Cerdanya
Summercamp

Activitats extraescolars d’estiu
Gaudint les vacances

L’estiu mai més tornarà a èsser avorrit! Per a aconseguir
que sigui tota una aventura, vine a passar el dia als nostres
casals d’estiu fent les activitats que més t’agradin o
aventura’t una setmana a la Cerdanya.
Els casals d’estiu estan plens de noves experiències i
emocions a través d’activitats com gimcanes, tallers,
circuits, danses, jocs, remullades, històries fantàstiques pels
petits i tot el que calgui per gaudir de l’estiu.
A la Cerdanya, els nens i joves d’entre 8 i 16 anys passaran
una setmana inolvidable a través d’activitats com són
escalada, tirolina i pont de mico, trekking, acampada
nocturna, piscina, jocs de treball en equip, tir amb arc i
acroesport, trekking aquàtic, ràfting, raid d’aventura… i un
munt de jocs de nit.
Per a les colònies l’estada es realitzarà al nostre Alberg
Can Ribals, a Martinet de Cerdanya, un emplaçament
d’inigualable bellesa i envoltat de natura pels 4 costats. Un
alberg de 80 places, amb unes magnífiques vistes a la serra
del Cadí.

tallers d’educació en valors a l’escola

Arriba l’estiu i per als més petits sovint això significa hores davant la tele.
Els casals d’estiu són l’oportunitat perfecte per a gaudir de la ciutat i de les vacances
d’una manera diferent.

Casals de 1/2 dia o tot el dia
Vine i descobreix els nostres casals d’estiu
plens de noves experiències, aventures i
emocions. T’ho passaràs genial tot jugant,
aprenent, rient, convivint, compartint i
gaudint de les activitats que t’oferim i amb
els nostres monitors.
Equip humà de confiança
El millor equip de monitors del que disposa
Ribals: autèntics professionals a qui els
agraden els nens, que cuiden els infants,
amb molta experiència en el món del
lleure i compromesos i sensibilitzats amb
l’educació infantil.

Edats:
Opcions:
El Casal d’Estiu té dues opcions:
Tot el dia 9:00 -17:00 h
Mig dia 9:00 -14:00 h

Oferim casals per totes
les edats, des de P3 fins
a 6è de primària.

Temàtiques
El Casal pot ser esportiu o pot ser centrat en
un tema concret. Us proposem els egipcis,
el circ, els pirates, els indis, els contes
o qualsevol història que us passi per la
imaginació.

Podem fer-los de distintes temàtiques i esports.

Temàtica:
Inclou:
Servei d’acollida de 8 a 9h.

No inclou:
Dinar al mig dia.

activitats extraescolars d’estiu

Una oportunitat inigualable per a poder practicar diferents esports
d’aventura a la natura i conèixer un entorn privilegiat, la Cerdanya.
La durada és de 7 dies.

Edat:
L’edat recomanada per
aquests tipus d’estades
és de 8 a 16 anys. Per a
altres edats consultar.

Monitors:

Els nostres programes
estan dissenyats per
l’equip psicopedagògic i
atenen a les necessitats
educatives i de
desenvolupament dels
infants.

Allotjament:
Si voleu més informació, podeu consultar la
nostra pàgina web:
http://canribals.com

Multiaventura a la Cerdanya
És un programa dissenyat per a treballar i
reforçar valors, descobrir un entorn natural
d’enorme bellesa i promoure l’esperit de
superació. Mitjançant la pràctica esportiva,
els nens reforcen valors com la tolerància,
la responsabilitat, l’amistat, la lleialtat,
tot promovent l’esperit d’autosuperació,
l’autoestima i l’autonomia personal.
Alberg Can Ribals
Viu tota una experiència a La Cerdanya, en
ple contacte amb la naturalesa, a la nostra
casa de colònies. Un entorn ideal per a què
els infants juguin i s’ho passin bé.
Activitats a dojo
Escalada, trekking, piscina, tir amb arc,
ràfting, jocs de treball amb equip, tirolina
i pont de mico, entre d’altres, seran les
activitats que realitzarem plegats durant les
colònies!

activitats extraescolars d’estiu

Aventura’t a l’aventura
El Raid d’Aventura és una competició per
equips combinada, on realitzarem les
diferents modalitats esportives practicades
els dies abans, emmarcades en una cursa
contra rellotge.
Jocs de nit
Intentar amagar el “capo” del grup, jugar
a descobrir el codi dels colors que els
monitors tenen amagats, trobar el dibuix
d’unes constel·lacions... cançons, balls,
endevinalles i, molt més, durant unes nits
que seran màgiques.
Acampada
I dins el marc de la setmana de colònies no
podia falta una nit d’acampada, tots junts,
per a aprofitar la nit estiuenca a l’aire lliure.
Segur que tothom gaudirà de l’experiència.

Let your students enjoy a week of sports and activities in nature while improving
their English skills in a fun environment. The campus is a 7 day sports summer
camp with experienced English native speaking monitors.

Learning is fun!
Ribals provides children the chance to have
fun and enjoy their summer vacation while
also learning the English language 24 hours
a day in a relaxed and entertaining way.
It’s play time!
Singing, drawing, playing, dancing and
many more activities are all on offer in Can
Ribals... we even give our summer campers
the chance to put their mystery solving
skills to the test with an activity where
they have to find and then put all the clues
together to solve the mystery!
Multiactivities
Our monitors give the children a chance to
get involved in a whole host of activities and
whether it’s climbing, hiking, swimming,
archery or any one of our number of team
games all are designed to bond the children
together and to give the monitors a good
knowledge of the group to make their stay
as enjoyable and unforgettable as possible.

Sleeping under the stars
One night of the stay we set up camp
outside of the lodgings to give some kids
their first camping experience sleeping in
tents under the stars. Laughs and good
times are always guaranteed.
Raid Adventure
Do you want your students to play sport
and laugh like never before? Well this is
made possible with the Raid Adventure, a
race against time using a combination of
different activities.
Qualified professionals
The care and safety of our summer campers
is paramount to us along with them having
a fun and enjoyable learning experience and
so all our monitors are trained professionals
in the field of leisure and have vast
experience in educational training so this
will help all the children feel at home while
also showing them the time of their lives!

activitats extraescolars d’estiu

Age:
Recommended age for
the summer camp is 8 to
16 years old. Check for
other ages.

Native
Professors:
All our monitors are
native speaking English
teachers and are professionals in the field of
leisure education.

Accommodation:
For information about
accommodation please
check our website
http://canribals.com

Festes d’aniversari
Extraescolars
Menjadors
Activitats per a mares i pares
Activitats per a mestres

Altres activitats
Educació en el lleure

Les necessitats d’educació en el lleure dels centres
educatius han anat en augment any rera any. Des de
colònies fins a menjadors, passant per extraescolars, diades
especials, activitats per a famílies, casals d’estiu, festes
d’aniversari, etc.
Entenem que per als centres és més còmode que un mateix
proveïdor us proporcioni tots els serveis que pugueu
necessitar i per això us els volem oferir tots, només cal que
ens pregunteu.
Oferim propostes integrals per a les escoles en les que ens
encarreguem de totes les activitats que realitzeu, des de les
més puntuals com poden ser les excursions, les jornades
o les colònies, fins a aquelles necessitats més quotidianes
com poden ser les acollides del matí, els menjadors o els
extraescolars.
Dissenyem propostes integrals a mida, vetllant per la
qualitat educativa i el benestar dels infants i joves; comptem
amb professionals del lleure que li donen als nostres
serveis la qualitat que ens caracteritza, i us oferim un
servei d’atenció al client per a atendre a totes les vostres
necessitats.

tallers d’educació en valors a l’escola

Abastem tots els àmbits d’educació en el lleure. Això comprèn activitats com les colònies,
els extraescolars o els menjadors i inclou també els adults. És per això que oferim també
activitats lúdiques i formatives per a pares, mares i mestres.

Festes d’aniversari

Activitats per a mares i pares

Durada:

Us muntem la festa d’aniversari pels vostres
nens/es. A casa, en un local, a l’exterior, a la
platja… Amb contes, pallassos, animacions,
gimcanes, etc. A la vostra mida.

No ens volem descuidar dels pares i
mares, és per això que, a banda dels tallers
formatius proposats per vosaltres en
l’apartat d’educació en valors, també us
oferim extraescolars (tai-txi, manualitats,
teatre, ioga, etc.), sortides familiars, escola
de pares (on poder debatre aspectes de
l’educació dels nostres fills/es i aprendre
tècniques que ens poden donar un cop de
mà) i altres.

Edats:

Extraescolars
Les activitats extraescolars són molt
importants per al desenvolupament de
l’infant, per això, les afegim al nostre
catàleg: esports, teatre, manualitats, judo,
salsa, funky, hip-hop, fotografia, reforç
escolar, idiomes, entre altres.

Menjadors
Comptem amb un equip de monitoratge
amb molta experiència per a aportar
qualitat a aquest espai d’aprenentatge
d’hàbits.

Activitats per a mestres
Així mateix tenim una oferta per al
professorat, que inclou aspectes més
lúdics i d’altres més formatius. Us muntem
caps de setmana d’esbarjo per al claustre,
sessions de formació sobre temàtiques
diverses de diferent durada, segons les
vostres inquietuds, i sessions de treball
per encarar dificultats concretes en algun
àmbit de treball de l’escola. Treball en equip,
educació emocional, gènere, afectivitat,
esports i salut són els nostres punts forts!

altres acivitats

Les activitats poden
tenir diferents durades
en funció de les vostres
necessitats.

Treballem amb diferents
ràtios segons l’edat dels
participants i les necessitats dels infants.

Personalització:

Les activitats per a
adults poden tenir diferents durades i formats
segons les possibilitats i
necessitats que tingueu.

Ribals en societat

Vols formar part del projecte?

A Ribals ens importen les persones. Creiem en elles, en la seva força personal i
en la voluntat de tots per ser millors. En el nostre treball del dia a dia treballem
valors fonamentals amb nens i joves per tal que el seu desenvolupament i la seva
intel·ligència emocional i afectiva es vegi enfortida.
Ja fa molts anys que tenim el neguit de fer activitats diferents, d’anar més enllà
i de, en definitiva, deixar petjada. Ens preocupen les desigualtats, la falta de
recursos, els col·lectius desfavorits i totes aquelles persones que no disposen de les
mateixes oportunitats.
És per això, que vàrem començar des de 2009 a treballar aspectes més solidaris com
ajudar els infants a disposar de formació extraescolar al Centre Tutorial CEAT a
Abancay, al Perú, entre d’altres.
De la mateixa manera, i sota un punt de vista més social, vam començar des de
2011 a treballar colònies en les que vàrem agrupar a nens i nenes amb necessitats
educatives especials i infants que no necessiten d’aquestes atencions, per tal de
cohesionar a tothom en un projecte educatiu conjunt.
Creiem que aquestes persones, tot i tenir certes dificultats per realitzar algunes
activitats esportives i d’aventura, mereixen viure noves experiències i nous reptes,
mereixen experimentar i conèixer vivències que per si mateixos no podrien accedir-hi.
Hem començat amb allò que està al nostre abast, sabem que són accions a petita
escala, però tenim moltes ganes de fer quelcom més gran amb l’ajuda de tots.
Et convidem a que feu una ullada a l’apartat Ribals en societat per a conèixer la
tasca que desenvolupem.
Endinsa’t al món de Ribals!
Atentament,

Jordi Arregui Maulini
Director de Ribals

Solidari: CEAT Abancay (Perú)
Cistella Solidària
Institut Català de la Dona
Social: Projecte educatiu conjunt
Discapacitat visual

PERÚ
LIMA

ABANCAY

Ribals aposta un any més
pel centre de reforç educatiu
d’Abancay al Perú
El CEAT, Centre de Suport Tutorial, ofereix suport als infants en horari
extraescolar, per tal de reforçar els seus aprenentatges en tres eixos
identificats: Personal Emocional, Socio-Familiar i Acadèmic
El barri i les families

Per tirar endavant el projecte d’Abancay és molt
importat la implicació de
tots i totes.
Ens agradaria que participéssiu en el grau que us
sembli més adient. Podeu
mantenir comunicació
amb els infants del Perú,
organitzar activitats a la
vostra escola per recaptar
fons, viatjar al Perú per
a conèixer el projecte de
ben a prop i, fins i tot, si
els vostres alumnes són
majors de 16 anys, poden
fer de voluntaris en el
terreny.
És important mantenir viu
el projecte. Sense la vostra ajuda serà impossible
d’aconseguir.

es troben en una situació desfavorida.
Així mateix també se’ls hi ofereix
educació en valors, educació emocional
i educació d’hàbits.

La Patibamba Baixa és un barri de
la perifèria d’Abancay al sud-oest
del Perú, poblat recentment, i amb
escassos recursos infraestructurals.
Les condicions
Pel que fa a les famílies de la
precàries de les
Patibamba Baixa, aquestes
desenvolupen les seves activitats
famílies fan que
quotidianes en condicions precàries. La
l’educació dels
majoria d’elles es dediquen al comerç
infants sigui un
formal i informal a la ciutat, o bé són
famílies obreres que cada matí es
aspecte secundari
busquen les fonts d’ingrés.
En aquestes condicions l’educació de
nens i nenes es converteix en una tasca El tancament del centre
secundària.
El Centre de Suport Tutorial ja es va
obrir l’any 2005 i va estar funcionant
durant 4 cursos escolars amb el suport
El CEAT
econòmic de diferents institucions,
El CEAT, Centre de Suport Tutorial, és un aconseguit per l’empenta d’un
organisme de reforç extraescolar per a particular. Malauradament el curs
nens i nenes del barri de la Patibamba escolar del 2009-2010 va veure reduïda
Baixa d’Abancay al Perú. El seu objectiu la quantitat econòmica necessària i
el Centre no va poder obrir, deixant
és millorar el rendiment acadèmic
d’atendre els 100 nens i nenes que hi
dels infants que, donades una sèrie
assistien.
de circumstàncies socials i familiars,
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Pares i alumnes a la festa de comiat dels
voluntaris de Ribals d’aquest any 2012.

Sobre el
terreny
Sandra Merino,
Coordinadora del
projecte solidari
d’Abancay, al Perú
La Sandra va néixer el 23
de juny de 1979 a Barcelona. És llicenciada en
psicologia i actualment
s’encarrega de coordinar
totes les accions del projecte solidari CEAT, entre
d’altres.
Va començar a participar
en el lleure voluntari als
11 anys i no ha parat fins
ara. A Ribals va aterrar
l’any 2005 com a monitora
d’estades i ara és responsable del departament
pedagògic. S’encarrega de
dissenyar els programes
tant educatius com de
caire social. És una apassionada de la natura i dels
esports a l’aire lliure.
Durant l’any s’encarrega
de fer seguiment de tot
allò que ocorre al Centre de Suport Tutorial
d’Abancay, i darrerament
ha tingut el plaer de
tornar-hi. Entre altres, s’ha
entrevistat amb l’alcalde
de la localitat, ha anat a
fer entrevistes a tres televisions locals de la zona...
a més de continuar amb la
formació en el temps de
lleure dels professors del
centre, per a aconseguir
una educació integral dels
nens i nenes.
Per a conèixer totes les
tasques que la Sandra va
portar a terme durant la
seva darrera visita al CEAT,
el passat mes de març,
pots entrar al blog de Ribals: www.ribals.com/blog.

Des del 2011
Ribals assumeix
el finançament
d’Abancay i coordina
les decisions que
s’hi prenen
La implicació de Ribals
Des del 2011 Ribals assumeix el
finançament del projecte de CEAT
i participa activament en totes les
decisions que s’hi prenen com són:
pedagògiques, econòmiques, de gestió,
etc.
A més, un cop a l’any, ens hi desplacem
personalment per fer el seguiment del
projecte, i durant l’any mantenim una
comunicació constant.

Un bon desenllaç
L’any 2011, gràcies a la gestió i al
finançament de Ribals, el CEAT va tornar
a obrir les seves portes i va acollir 94
nens i nenes durant totes les tardes del
curs escolar.
Vuit professors i professores nadius,
acompanyats d’una coordinadora, van
vetllar per l’assoliment de bons resultats
acadèmics dels infants.

Documental pedagògic

Col·labora

Volem ampliar la incidència d’aquest
projecte, oferint a les escoles la
possibilitat de participar en diferents
tallers d’educació en valors, utilitzant
el projecte d’Abancay com a centre
d’interès.

Ribals ha adquirit el compromís de
seguir-se fent càrrec del projecte
per tal de continuar formant els
professors i professores en el
model educatiu de lleure. Si vols
col·laborar amb el projecte, pots ferho participant en aquests tallers que
impartim a les escoles.

Per a poder dur a terme aquesta part
del projecte hem creat un audiovisual,
amb la participació d’infants i joves
Ribals i tu podem aconseguir-ho!
d’aquí i la gravació de nens i nenes d’allà Fem-ho possible!
que, acompanyat d’activitats educatives,
ens permet de treballar conceptes
com la solidaritat, la cooperació i la
diferència, entre molts altres.
Ribals en societat

Per quart any consecutiu,
Ribals col·labora en el
IV torneig benèfic Cistella
Solidària
Futbolí humà,
taller de dibuix,
escalada inflable,
volei manta, tangram, carreres de
sacs i el tira soga
van ser algunes de
les activitats que
es van realitzar.

Com portem fent els darrers quatre anys, des de Ribals hem volgut col·laborar un any
més en la quarta edició del torneig benèfic Cistella Solidària, un torneig de bàsquet de
caràcter popular amb l’objectiu de recaptar ingressos pel Laboratori de Diagnòstic del
Càncer Infantil de la Fundació Sant Joan de Déu.
L’objectiu del torneig, que es va disputar el passat 22 d’octubre de 9h a 21h de la tarda al
poliesportiu de Mar Bella, era superar la recaptació de 16.716€ de l’edició passada. I ho
vàrem aconseguir. El torneig va recaptar 20.242 €, tot un èxit!
Des de Ribals hem viscut el llançament de la idea original, i enguany hem col·laborat en la
difusió i en les activitats exteriors amb una carpa d’animació i activitats, destinant-hi més
de 30 monitors.
Vam ubicar uns inflables, un futbolí gegant, vam motivar els nens amb activitats físiques
de lleure, vàrem promoure la seva implicació i, sobretot, vam aconseguir que s’ho
passessin pipa.
De ben segur que l’any vinent hi tornarem!
Ribals en societat

Recolzament
a famílies
que pateixen
violència
masclista
El passat 2011 Ribals, conjuntament
amb l’Institut Català de les Dones, vàrem
organitzar unes estades de temps de
lleure, que perillaven per qüestions
econòmiques, per a mares amb fills i
filles a càrrec, totes elles en situació de
violència masclista.
Durant la segona setmana d’agost, unes
20 famílies, provinents de les diferents
demarcacions catalanes, van participar
en una gran varietat d’activitats de lleure
esportiu. Mares i fills (40 nens i nenes
d’edats compreses entre 2 i 16 anys)
de diferents procedències culturals,
van poder gaudir d’uns dies d’esbarjo i
activitats familiars variades.
Aquest és, doncs, un projecte altruista
que vàrem realitzar des de Ribals, en el
marc dels projectes solidaris que anem
desenvolupant durant tot l’any, com la
Cistella Solidària o el Projecte d’Abancay
al Perú.
Desitgem seguir organitzant activitats
solidàries com aquesta i esperem
que les famílies que van gaudir de la
setmana, recordin aquella experiència
amb la mateixa il·lusió que nosaltres.
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Ribals i la integració social: per
a un projecte educatiu conjunt
Per primera vegada, Ribals uneix en unes colònies nens i nenes d’una
escola amb necessitats educatives especials i infants d’una altra escola
que no requereixen d’aquestes atencions
Situades a la riba mateixa
del Pantà de Sau, La Cinglera i els Portxos, són
unes cases de colònies
totalment adaptades i
molt confortables que
compten amb una finca
d’11 hectàrees de prats i
boscos. Amb un total de
152 places, ascensor i
amb sanitaris adaptades
a totes les habitacions,
aquests emplaçaments,
van ésser una elecció immillorable per a realitzar
les colònies d’integració
social de Ribals.

A Ribals ens agraden els reptes i encara
ens agrada més fes partícip a tothom
del temps de lleure, i treballar per la
cohesió social. És per això que enguany
hem unit en les mateixes colònies nenes
i nens amb discapacitat i sense. El
resultat: excel·lent!

Dia 20 de juny
Arribem a Vilanova de Sau, després
d’un viatge amb molta excitació on
els monitors aprofiten per a conèixer
els infants. Baixem tots els trastos de
l’autobús i ens encaminem a triar els
llits. Llençols de princeses, de vaixells,
de cotxes, llumetes de colors apareixen
per tot arreu... Les habitacions queden
decorades en un moment!
Ribals en societat

Tranquil·lament amb els nens i nenes
organitzats comencem a conèixer
l’espai i els jardins. Les professores
de l’escola d’educació especial
instrueixen els monitors sobre els
detalls a tenir en compte.
Entre les dues escoles hi ha molt
bon ambient, de fet, ja han fet altres
activitats conjuntes en diferents
ocasions i això es nota. Els infants corren,
fan piruetes, salten, juguen a la gespa...
Arriba el torn de la gimcana i del tir amb
arc. S’ho passen genial!

Nens i nenes
cantant i ballant la
cançó del tallarín.
Identificació i de la
fauna i flora de la
zona pel camí del
bosc.

Ara els hi toca cantar als més petitons. El
tallarin, la sandia i el king kong els
fan ballar i moure’s, cantar i saltar.
A tots els hi agrada molt, s’ho estan
passant d’allò més bé!

“

Un tallarín,
Yo tengo un tallarín
Un tallarín
un tallarín
Que se mueve por aquí
Que se mueve por allá
Tallarín
Todo pegoteado
Con un poco de aceite
Con un poco de sal
Y te lo comes tú
Y sales a bailar.

“

Fins que acaben tots pel terra és clar...
Hora de berenar i de jocs. Els nens
corren pels jardins i per la gespa. Uns
fan piruetes, altres juguen a pilota, uns
construeixen les fogueres de Sant Joan
amb els pals que troben per allà... i altres
busquen les fades entre els arbres.
Mentrestant, altres nens se’n van a la
piscina amb manguitos i churros, i tots
participen en els jocs dels monitors.
Finalment arriba el joc de nit. I ja és hora
de dormir, de preparar-se per recuperar
energies pel dia següent.

Dia 21 de juny
La nit es fa curta per dormir. Alguns
nens dormen més aviat poc, altres més
mandrosos es prenen més temps, però
Fins aviat! tots es preparen ràpidament per anar a
esmorzar.
Ribals en societat

Seguidament fan jocs d’equilibris, i
dibuixos amb trocets de fulles i flors
enganxades. També tir amb arc. Van a
la piscina un altre cop, a dinar i després
a fer jocs al jardí. Un grup fa el camí de
la natura, un camí en el que través de
cartells que contenen jocs dinàmics,
els permet esbrinar a través de les
petjades, quins animals hi ha per la zona.
També oloren i toquen les fulles d’un
bosc majoritàriament de roures i d’altres
tipus. Calquen l’escorça d’un arbre,
d’un pi... Caminen sigil·losament per a
trobar-se amb els animals del bosc, sinó
s’espantaran i fugiran... Alguna aranya, un
ocell ben gran, al niu d’un conill han estat
les troballes del dia. I a la nit: gresca!
Festa de comiat amb música i ball.

Dia 22 de juny
Últim dia de colònies. Els infants
baixen a esmorzar, encara emocionats
per la nit anterior, i agafen forces per
a gaudir de les activitats que els hi
hem preparat: construcció de cabanes,
circuit per la natura, equilibris, etc. Les
aprofiten al màxim perquè saben que
és el seu darrer dia. A continuació van
a dinar i arriba la inevitable “hora dels
adeus”. Tots han passat uns dies màgics:
monitors, professors i infants.
Per a nosaltres, l’equip de Ribals, aquesta
estada ha estat tot un repte, que ens ha
permès d’aprendre com de màgiques
poden ser les persones, siguin quines
siguin les seves capacitats. Hem après a
comunicar-nos de mil maneres diferents,
a entendre sense paraules, a jugar a jocs
que no compreniem; però sobretot ens
hem reafirmat en que la integració de
col·lectius amb dificultats ens mou per
dins, i que en volem encara més!

Colònies adaptades per a
infants amb discapacitat visual

Monitors de Ribals i d’una organització de persones cegues
ens vàrem embarcar en unes colònies amb nenes i nens amb
discapacitat visual, que es van convertir en una experiència molt
enriquidora.
El grup estava format per infants amb discapacitat total o parcial
i també per altres sense discapacitat però que convivien amb
familiars cecs.
Entre els dos col·lectius hi va haver una germanor constant.
Els nens sense discapacitat es van posar en vàries ocasions
una màscara als ulls per tenir les mateixes limitacions i
experimentar la ceguesa en la seva pròpia pell.
Una altra de les activitats, que va sortir dels nens invidents de
manera natural, va ser ensenyar als demés com fer servir el
bastó per caminar.
Pel que fa a innovacions vam barrejar els monitors de Ribals
amb els de l’entitat en totes les ocasions (en les activitats, en les
habitacions, per fer les tasques, etc.) de cara a enriquir tots dos
equips amb les experiències dels altres.
Van ser unes estades meravelloses en les que vam aprendre
moltes coses dels infants, sobretot la seva manera de viure la
vida, el seu sentit de l’humor...
Quan per exemple algú deia, sense adonar-se’n:
Mira, així. Ho veus?
Ells ens responien tot rient i fent broma:
No, no ho veig!
Tant de bo tots ens prenguessim les coses així més sovint!
Ribals en societat

Nens i nenes amb
discapacitat parcial i/o amb pares
cecs posant-se a
la pell dels seus
companys amb
discapacitat visual
total.

Carta d’agraïment
que ens va enviar
una nena després
de les colònies per
a discapacitats
visuals. Moltes
gràcies Meritxell!

Ribals en societat

A Ribals dissenyem els programes a la vostra mida i segons
les vostres necessitats. Ens reunim amb vosaltres, preparem
material de recolzament, tenim cura de mantenir la vostra
ideologia i línia pedagògica, adaptem les activitats i, si cal,
en dissenyem de noves. Un cop passada l’estada facilitem
fotografies als nens des d’un intranet privat i tanquem
valoracions per tal de seguir millorant.
Per a demanar informació per un projecte concret podeu trucar
al 93.163.99.00 o enviar un correu electrònic a info@ribals.com.
També podeu seguir-nos a
ia
, així com rebre
informació sobre tot allò que anem fent, articles educatius,
notícies, etc., subscrivint-vos o seguint el nostre blog:
http://ribals.com/blog/

informació útil

Troba el centre que més t’agradi a Catalunya i a la
resta d’Europa...
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LLEGENDA
Alberg col·laborador
Alberg destacat
Montserrat
Riu
Far
Zona d’aus
Muntanyes
Mar
Poble pesquer
Vinyer

Treballem també amb albergs adaptats a necessitats
educatives especials.

Pots proposar-nos qualsevol altre centre o indret on
fer l’activitat que tinguis pensada, i estudiarem com
organitzar-ho.

informació útil

1 Alberg Can Ribals
Lles de Cerdanya – 80 places

2 Alberg Santa Maria del Mar
Coma-ruga (Tarragona) - 290 places

3 Alberg Empúries
L’Escala (Roses) – 214 places

Alberg de muntanya d’estil rústic
al ben mig del Parc Natural CadíMoixeró.

Situat a la Costa Daurada és un
dels centres més adequats per fer
activitats al mar i esports nàutics.

Masia típica de l’Empordà, situada
entre les ruïnes grecoromanes
d’Empúries i el poble de l’Escala.

4 Alberg Jaume I
L’Espluga de Francolí – 196 places

5 Alberg Mare de Déu de les Neus
La Molina – 246 places

6 Alberg El Pinar
Canyelles (Garraf) – 180 places

A peu de les muntanyes de Prades
i a tan sols 8 km de Montblanc es
troba aquest espaiós alberg.

A peu de pistes de la Molina,
l’alberg disposa d’una generosa
zona esportiva i ajardinada.

Dins del Parc Natural d’Olèrdola
trobem aquesta masia Pairal del
s.XVIII, totalment refomada.

7 Alberg Les Tallades
Vilanova De Sau (Lleida) – 190 places

8 Casa de colònies La Cademont
Sant Joan les Fonts (Girona) – 80 places

9 Alberg El Robledal
Sant Julià de Vilatorta (Vic) – 52 places

Masia típica catalana reformada i
situada en la depresión de Cingles
de Tavertet, a 18km de Vic.

Situada al Parc Natural de la Garrotxa, des de la casa es poden començar moltes activitats de natura.

Casa acollidora amb molts espais
exteriors propis on poder gaudir
de l’entorn natural.

informació útil

