
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL  
COL·LEGI TECLA SALA  

C/ Tecla Sala, 18 - 08901 L'Hospitalet de Llobregat  
Tel. 93 337 35 66 –  Fax. 93 261 29 38 

 email: apateclasala@gmail.com - web: www.ampateclasala.cat  

Localització: 
El Campament Pyrene està situat a la base de l’Estació 
d’esquí de fons de Guils-Fontanera; ubicat a l’amable Plà 
de Fontanera, a 1.900 metres d’alçada, enmig del bosc de 
Pi Negre de Guils, envoltats de llacs i muntanyes de 
3.000 metres .  Estant a la falda del Massís del 
Puigpedrós (2.914M), tenim meravelloses vistes a la 
Plana Ceretana, al Cadí, La Tosa, El Puigmal i el Canigó. 

Campament  Eco Sostenible 
Pyrene

100% sostenible  
Organitzat per: 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL  

COL·LEGI TECLA SALA  i www.coloniesestiupyrene.com 

Estiu 2017

Vine a gaudir de l’estiu  
amb els teus amics !!! 
Data: del 26/06 al 01/07

Campament 
Eco Sostenible

Programa Campament Pyrene
• AVENTURA JÚNIOR (de 7 a 11 anys)

• GRAN AVENTURA (de 12 a 17 anys):

* Preus per socis 

PREU: 335 € 
5 %  de descompte segón germà 
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CAMPAMENT Eco Sostenible - Estiu 2017
Són activitats en les quals els joves són els protagonistes, prenen decisions i les porten a terme per superar les 
situacions que plantegen els monitors. Integrats en la muntanya, sense impacte ambiental. 
No es requereix cap condició física excepcional, es consideren diferents intensitats, doncs es tenen en compte 
cada nen/nena.

Per què? 
- Monitors qualificats. 
- Sostenibilitat: campament zero 
emissions, zero residus, respectuós 
amb el medi ambient.   

ESTIU 2017 
 amb l’ AMPA del TECLA SALA 

Des de la Junta de l'Ampa Tecla sala i continuant 
amb una sèrie d'activitats encaminades a buscar 

el ple desenvolupament dels nostres fills, hem 
cregut interessant organitzar aquest any un 
Campament Eco Sostenible per a tots aquells 
nens i nenes que vulguin compartir uns dies de 

convivència i diversió amb els seus companys de 
classe i escola.    

Que ofereix? 
El Campament Estiu Pyrene 
t’ofereixen un campament 100% 
sostenible a La Cerdanya, rodejat de 
boscos, llacs i muntanyes!!

Grups diferenciats per nivells i edats. 

Per mes informació, visita la seva web: 
www.coloniesestiupyrene.com 
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