
Parc Natural del Montseny 

Casa de colònies -  Espai de natura

661406623           



Can Riera de Ciuret és una masia catala-
na del s. XVI, restaurada com a casa de 
colònies. Està situada al cor del Parc Na-
tural del Montseny en zona de Reserva 
de la Biosfera.

La casa està vorejada de grans esplanades 
i extensions de boscos amb un meravellós 
paisatge muntanyenc, on es pot gaudir de 
totes les vistes fins el mar que ens propor-
ciona l’altitud de la nostra ubicació.

A la masia de Riera de Ciuret, s’hi poden 
fer colònies escolars, activitats lúdiques, 
culturals, associacions, esportives, fa-
miliars, casaments, celebracions, àpats 
de grups, reunions familiars, barbacoa i 
molt més.On som...

Ens trobem a la zona de Santa Fe del Montseny.

El massís del Montseny és un Parc Natural que es troba a 
la serralada Prelitoral, a cavall de les comarques de Vallès 
Oriental, la Selva i Osona. És natura, excursions, bosc, colors, 
castanyes,aigua, paisatge, olors, caminades…

La finca de Can Riera de Ciuret, amb 11 hectàrees de bosc, està  
situada a 680 metres d’altitud, amb un clima mediterrani, on  
predomina el castanyer, l’alzina, el roure i l’avet.

La masia... Instal·lacions interiors...

Servei de bugaderia.
Internet i Wifi.Cuina pròpia , 

productes de proximitat 

(preparació de dietes 

especials: celíaques, 

intolerants, al·lèrgiques, 

vegetarianes i veganes)

3 Menjadors

4 Sales d’activitats

Sala de celebracions

Menjador i sala  

de mestres

Sala de monitors  

amb llar de foc

Capacitat per a 120 

persones en dues cases 

(100 + 20)

8 habitacions amb WC i 

dutxes.

Habitació de mestres 

equipada amb roba de 

llit i tovalloles

Llençols de sota i 

coixineres a tots els llits



instal·lacions exteriors...

GIMCANA DELS 
ASTRONAUTES

EL BOSC
 DELS 

SENTITS

GIMCANA 
DELS INDIS

AVENTURA
• Tirolina
• Escalada
• Tir amb arc
• Orientació
• Cros de muntanya
• Rocòdrom
• Escala d’helicòpter
• Circuit d’arbres

Tots els projectes s’adapten a les 
diferents edats dels nens i a les 
preferències dels professors.

JOCS COOPERATIUS

GIMCANA DEL CIRC

GIMCANA 
D’INSECTES

GIMCANA 
DELS 

CONTES

LA CASTANYADA

GIMCANA DE LA 
MÀQUINA DEL TEMPS

REPTES

ESCOLA DE 
NATURA

Sortides per CM + CS:

La casa ofereix moltes possibilitats i 
espais on dur a terme un gran ventall 
d’activitats i jocs.

Activitats d’un dia

Bloc de serveis sanitaris exterior  Piscina gran

Pàrquing

Grans esplanades per activitats i jocs
Rius i fonts Piscina petita

2 Espais exteriors amb taules de fusta per a tallers

Sorral

2 hect. de bosc

Carpa exterior de 400 m²

Camp de terra de futbol i de korfbal

Sortides per  EI + CI: 



Educació infantil i Cicle Inicial
Els més petits gaudiran de les colònies en un entorn únic de del Montseny. A través 
de la imaginació i la complicitat dels monitors es traslladaran a un món màgic.

L’Astronauta: Ens visitarà un astronauta que ens explicarà que ha tingut alguns 
problemes amb el seu coet i no ha pogut acabar la missió que tenia encomanada. 
Ens demana ajuda, però si el volem ajudar primer haurem de conèixer un munt 
de coses de l’espai, dels planetes i de les estrelles.

El follet del castanyer centenari: Fa molts i molts anys, que a prop de la casa de 
colònies hi ha un castanyer centenari on hi viu un follet.  El follet del Castanyer 
centenari és un dels guaites del bosc i ha observat que des de fa un temps els 
ocells canten menys, que les flors fan poca olor i tenen menys colors, etc. ha es-
brinat el perquè i ens ho explicarà durant aquestes dies.

1r dia 2n dia 3r dia

8:00 a 9:00

Llevar-se

9:00 a 10:00 

Esmorzar

10:00 a 11:00 Arribada + esmorzar

Activitats11:00 a 12:00 Presentació de les co-
lònies i jocs

12:00 a 13:00 Instal·lació

13:00 a 13:30 Rentar mans i parar taula

13:30 a 14:30 Dinar

14:30 a 15:30 Temps lliure amb monitors

15:30 a 16:00
Temps lliure 

(monitors preparen activitat tarda) Comiat

16:00 a 19:00 Activitats de tarda (amb parada per berenar)

19:00 a 20:30 Temps lliure i parar taula

20:00 a 21:00 Sopar 

21:00 a 22:30 Activitat de nit

22:30 Bona nit

* Cel·les acolorides, horari de mestres.

Colònies escolars Exemple d’horari de colònies

NOVETATS PER CICLE MITJÀ, CICLE SUPERIOR I ESO : 

PROGRAMA TEAM BUILDING 
Activitat de cohesió de grup on les proves són per fer en equip. Hauran de superar 
les pors, la vergonya, l’empatia i l’egoisme. Alhora, potenciaran el respecte, la unió, la 
superació, el treball en equip, l’autoestima i la tolerància.

SCAPE ROOM OUTDOOR
Joc d’escapisme en viu a l’aire lliure en el que, en petits grups, haurem de resoldre un 
repte plantejat en un temps determinat. Haurem de desxifrar enigmes utilitzant la 
lògica, l’enginy i el pensament abstracte. 

SORTIDES BTT
Sortida en bicicletes BTT per camins segurs(caminsamb pujades i baixades) on gau-
direm del bosc.

CRÈDIT DE SÍNTESIS (1r i 2n ESO)
Crèdit de síntesis al Montseny. Un ecosistema per descobrir.

Colònies en anglès
Tots el projectes s’adapten a les diferents edats de l’alumnat i a les preferències del 
professorat. 
Una estada amb activitats a mida i al vostre gust.



COM ARRIBAR

Carretera (BV5114) 

de Sant Celoni 

a Sta. Fe del Montseny 

km 10,5.
Fogars de Montclús 

(Barcelona)

DISTÀNCIES
 45 Km de Barcelona
 30 km de Girona
 115 Km de Tarragona
 140 km de Lleida 

CAMPINS

Km 10,5

C-251

AUTOPISTA AP-7

Sortida 11

SANT CELONI

MOSQUEROLES

SANTA FE

NÚM. HOMOLOGACIÓ: CC000047

INFORMACIÓ I RESERVES 
661406623

info@rieradeciuret.com

www.rieradeciuret.com

canrieradeciuret


