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4 adolescents ens confessen les
històries que han viscut en unes
colònies d'estiu

L'estiu és sinònim de colònies. Aquelles setmanes lluny dels pares en què coneixes persones
noves i vius moments inoblidables. Moments com aquests que ens vau fer arribar a través
de l'enquesta que vam publicar i que compartim amb vosaltres:
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Si voleu viure experiències inoblidables com les que heu llegit, encara sou a temps d'apuntar-vos
a les colònies de "L'estiu és teuhttps://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu
(
)
". Les activitats s'han adaptat a les diferents mesures de prevenció i higiene i a més s'ha
creat un espai al web (https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu/mesures-sobre-lacovid-19-les-colonies) amb informacions i recomanacions per a tots aquells i aquelles que
participeu en les colònies.
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Si hi aneu, podreu conviure amb els amics i monitors durant uns dies aprenent sobre el que més
us interessi. I és que a les colònies de "L'estiu és teu
(https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu) ", podreu escollir entre 10 modalitats
diferents: música (https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu/musica) , idiomes
(https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu/idiomes) (anglès, francès o alemany),
multiesportives (https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu/multiesportives) ,
combinat d'anglès i multiesportives (https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-esteu/combinades-dangles-i-multiesportives) , combinat d'anglès i astronomia
(https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu/combinades-dangles-i-astronomia) ,
enginy (https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu/enginy) , circ
(https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu/circ) , cinema
(https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu/cinema) , excursionisme
(https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu/excursionisme) i dansa
(https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu/dansa-i-emocions) . Les podeu consultar
totes al seu web (https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu) !
Com ens hi podem apuntar? La vostra família us pot inscriure a través de la seva web
(https://www.xanascat.cat/PortalPreinscripcions/) .
Altres coses que heu de saber sobre les colònies "L'estiu és teu"
(https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu) :
1. Són una proposta de l'Agència Catalana de la Joventut i estan pensades per a joves de
fins a 16 anys.
2. Teniu el Carnet Jove? Genial, perquè tindreu un 5% de descompte!
3. Si formeu part d'una família nombrosa, monoparental i/o acollidora gaudireu d'un 10% de
descompte.
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