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NOM DE L’ACTIVITAT:  CAMPUS DE CUINA BRUTAL

Data d’inici: 03/07/2022 
Data final: 10/07/2022 
Hora d’inici: 16h 
Hora de finalització: 16:00h 
Edat dels participants: 8 a 16 anys

PROJECTE PEDAGÒGIC I ELS OBJECTIUS EDUCATIUS

Desde Gastronomia Brutal entenem les colònies com unes activitats educatives en el 

temps de lleure dels infants, adolescents i joves que hi participen. Mitjançant el joc, la 

vida en grup i la convivència en un espai diferent a l’habitual pretenem fer possible

l’aprenentatge i l’adquisició de valors, actituds i hàbits. Aquests queden recollits en els

objectius educatius, que seran assolits a través de les diferents activitats proposades a la 

colònia.

D’altra banda, entenem que l’alimentació i la gastronomia juguen un paper molt

important. Doncs és cultura, salut, amor, plaer… L’Objectiu és posar en valor la cuina del 

territori, coneixent-ne els nostres productes i productors, quan trobem els productes, on

trobar-los i com cuinar-los a través de les diferents activitats proposades per l’equip i 

professorat de cuina, així com també a través de les sortides programades per la zona.



LES ACTIVITATS
Els participants a l'activitat experimentaran uns dies

d'intensa convivència amb els companys, tot experimentant

la cooperació i la solidaritat dintre del grup, l’aprenentatge

d'hàbits, treball en equip, etc.

Esquemàticament, les activitats són les següents:

Activitats pròpies de colònies:

jocs de pistes, tallers, gimcanes, tirolina, piscina i activitats

relacionades amb la classe i/o recepta del dia, activitat de

nit.

Excursió a 2 o 3 (depenent de l’edat) productors i artetsans

de la zona. Alguns d’ells: Mas Marcè, Avellana Nuasets.

L’horari al voltant del qual girarà la colònia, 
tenint en compte que les activitats poden aconsellar canvis puntuals, 
és el següent: 

08:30h: llevar-se i higiene personal 
09:00h: esmorzar i serveis
10:00h: activitat de matí o classe de cuina (SEGONS GRUP)
13:30h: dinar 
14:30h: temps lliure
15:30h: activitat de tarda o classe de cuina (SEGONS GRUP)
17:30h: berenar
18:00h: continuació de l'activitat de tarda 
19:30h: dutxes
20:30h: sopar 
21:30h: activitat de nit
23:00h: bona nit

*Les excursions estarán col.locades dins “activitat de matí” o de “activitatde tarda”
*El programa definitiu el publicarem a la web abans del 14 d’Abril



ESPAI

• Nom de la instal·lació: Can Solà – Casa de Colònies i Foodlab
Riudellots es duràn a terme algunes de les classes de cuina.

• Població:Can Solà a Vilobí d’Onyar i el Foodlab a Riudellots.

• Comarca: La Selva

• Descripció: La casa de colònies es troba en un entorn natural 
de 10hactàrees entre bosc i camps. Compta amb una piscina 
pròpia, camps de futbol, pista de bàsquet, i mooolt espai per 
córrer! Ben a prop hi tenim l’empordà, i tota la riquesa
gastronòmica que la província de Girona ofereix.
D’altra banda, tindrem el Foodlab de Riudellots. Una masia
convertida en un centre d’investigació, amb equipació de 
cuina professional i diferents espais adaptats per a fer-hi 
clases dinàmiques i pràctiques.



ESPAI Can Solà



ESPAI CINGI-Foodlab



L’ALIMENTACIÓ 
DURANT L’ESTADA

La casa de colònies compta amb un equip de cuina i instal.lacions adaptades a 

les necessitats. 

Per aquesta ocasió, tots els proveïdors seràn productors propers compromesos

amb la sostenibilitat i la qualitat del seu producte.

Gràcies a Girona Excel·lent i el Cluster Gurmet Català en posar a l’abast dels

seus socis el projecte del Campus, tindrem la sort de comptar amb els seus

productes per a la totalitat de  l’el.laboració de les dietes i menús diaris. Així

com l’ajuda del departament de nutricioinistes de l’hospital clínic.

*Es farà un menú genèric i després s’adaptarà en cada cas necessari. Un cop

feta la matricula i enteses les necessitats concretes, es tractaran de manera 

individual.



EL PREU

El preu de l’activitat inclou:

Les despeses de l’estada en règim de pensió completa

L'equip de monitors durant les 24h (amb una ràtio de 10 nens per cada monitor) 

L’equip de professors i estudiants de 4t de l’Escola Joviat

Els desplaçaments en autocar al Foodlab i a les diferents excursions

▪ El material i la realització de les activitats.

▪ L’assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

La samarreta i davantal oficial del Campus Brutal 2022

780€   *El pagament es podrá fraccionar en dos. 
Un primer pagament del 40% fins al 30 d’Abril, i el 60% restant el el segon 
pagament.
*Activitat excempta d'IVA



LA INSCRIPCIÓ

A PARTIR DEL 14 D’ABRIL 

Obrirem les incripcions a través de la mateixa 
página web www.gastronomiabrutal.com

http://www.gastronomiabrutal.com/


LA REUNIÓ DE PARES I 
MARES

Un cop tancades les inscripcions, es programarà
una reunió per videoconferència amb tots els
pares/mares /tutors dels inscrits per tal de posar 
en comú tots els dubtes i resoldre’ls.

També s’enviarà un document amb tot el que cal 
dur dins la motxilla per estar a punt per 
l’aventura!



ORGANITZACIÓ I CONTACTE

L'organització del Campus Brutal va a càrrec de la Gastronomia Brutal, però el dia a 

dia de les activitats estarà conduit per l’equip de monitoratge de la fundació Pere 

Tarrés. 

La totalitat de professionals que atendrà el conjunt d’activitats on us heu inscrit

formen part de Gastronomia Brutal, la Fundació Pere Tarrés i L’Escola Joviat. 

Per a qualsevol consulta prèvia a l’activitat, podeu contactar amb la coordinació de 

les colònies d’estiu, al telèfon: 93 430 16 06, en horari de dilluns a dijous de 9 a 14h 

i de 15 a 18.30h i divendres de 9 a 13.30h. També podeu contactar amb nosaltres

per correu electrònic a: info@gastronomiabrutal.com.



EL DIA A DIA

Durant l’estada del Campus Brutal, anirem comunicant el 
dia a dia de les activitats a la mateixa página web de 
www.gastronomiabrutal.com

Hi publicarem les fotos del dia (sempre amb el previ 
consentiment firmat a la documentació de l’inscripció.)

Per parlar amb l’equip professional es facilitarà un núm 
de telèfon de contacte.

El Marc Ribas hi serà el dia de l’Arribada, alguns dels dies 
de l’estada i lúltim dia a la festa de cloenda amb pares i 
mares.

http://www.gastronomiabrutal.com/
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