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ESCOLA DE CAMPS DE RAMIÓ
Població

Comarca

Places

Fogars de la Selva

La Selva

60 places

Municipi: fogars de la selva
Comarca: la selva
Distància de Barcelona: 58 km
Hores de viatge: 1 h.
Capacitat màxima: 60 places
Normativa de la generalitat: num de reg. 146
1. Dades generals
Antiga rectoria del s. xiv, de 3 plantes, envoltada de 3 ha. De camps i bosc,
situat al parc natural del montnegre i corredor
Emplaçament
Fogars de la Selva
Accessibilitat
La casa no esta adaptada.
Distribució
La casa disposa de tres plantes. A la primera planta hi ha 30 llits, lavabos,
sala d’estar i sala de tallers. a la segona planta hi ha el menjador i tres sales
de tallers. a la tercera planta hi ha 30 llits i lavabos.
Excursions
Visita a hostalric ( l’hostalric medieval, la muralla, el castell,...)
l’ermita de l’erola (hortsavinyà)
ruta per la pista forestal del ramió.
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2. Fitxa tècnica
Atenció mèdica
Cap a Hostalric (6 km.)
Hospital a Sant Celoni (14 km)
Estructura de les diferents estances
Menjador: 80 places
Dormitoris: 1 de 8, 1 de 22, 1 de 18 i 1 de 12.
Serveis: 2 exteriors, 1 a la planta baixa i 1 a la tercera planta.
Recursos per al temps lliure
Sales per a activitats: 4 sales de tallers
Esports: Camp de futbol, camp de basket, 3 ha d’esplanades
Piscina: si.
Riu: Riera
Serveis diversos
Calefacció: Central a tota la casa
Telèfon: Cabina
Per restar la roba: Safareijos i rentadora
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Forma d‘arribar-hi
Des de l’AP-7, agafes la sortida 10 (Hostalric), just sortir, abans
d’arribar a la rotonda, trobaràs una cruïlla a mà esquerra, agafes
aquest camí i a partir d’aquí ja està senyalitzat.
Des de la C-35, si vens de St. Celoni, un cop has passat Hostalric
trobaràs una rotonda, t’has de desviar cap a l’AP-7, just abans
d’agafar l’AP-7 hi ha una cruïlla a mà dreta, agafes aquest camí i a
partir d’aquí ja està senyalitzat.
Des de Tordera, vas en direcció a Fogars de la Selva, un cop a
Fogars segueixes cap a Hostalric, abans d’arribar a Hostalric et
trobaràs amb una cruïlla en que pots girar a la dreta per anar a
Hostalric, girar a l’esquerra per agafar l’AP-7 o seguir recte,
segueix recte i a partir d’aquí ja està senyalitzat.
Un cop agafes el camí heu de seguir les indicacions de Ramió, però
si no les veieu bé, tambè podeu seguir les del Molinot fins a la
parada bus.
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3. Activitats
Visites d’un dia
Taller de roses, fem punts de llibre, cursa d’orientació, paper reciclat,
Joguines amb material reciclat, la Castanyada, Imans amb castanyes, un dia
a l’hort, clauers apetitosos, la llegenda de Sant Jordi, fem les postres pròpies
disfresses, mascares de guix, maquillem-nos, activitats d’aventura, itinerari
de bosc, taller d’espelmes, fem el nostre Tió, fanalets de reis, fem el nostre
pessebre, un dia a la granja, decorem ous de Pasqua, taller de
Transformacions (pa, mermelada, mató,…), elaboració de bossetes
aromàtiques, fem els nostres panellets, ceràmica (fem anar el torn)
COLÒNIES ESCOLARS
Aula de natura i granja escola:
la tardor, la castanyada, el bosc, l’hort, la granja, l’hort i la granja, la riera,
credits de sintesi, activitats d’aventura (per 6è de primària i secundaria)
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