
 

 

CASA DE COLÒNIES CAN FOIX. Cubelles. Garraf.  
 
Cursos: Ed. Infantil /Cicle inicial  
Les colònies a Can Foix, al llindar del parc natural del Foix i a molt a prop de la platja, tenen 
com a objectiu principal fomentar la descoberta i el respecte de l’entorn natural, gaudint 
d’activitats lúdic-didàctiques convivint amb intensitat amb els companys d’estada i amb els 
monitors. 
 
Activitats dinàmiques, enriquidores, divertides, i segures. 
Colònies dinamitzades per un equip de monitors amb experiència, responsabilitat i molt 
motivats, amb la direcció d’un coordinador de les colònies i amb el suport de la bona feina del 
personal de la casa. 
 
Les activitats de la casa de colònies Can Foix estan dividides en 3 blocs: 
 
NATURA I AVENTURA: amb el centre d’interès Els Pirates es treballa el contacte amb la natura, 
la importància de preservar-la, els diferents ecosistemes que es poden trobar al Parc del Foix i 
els factors que intervenen en determinar aquests ecosistemes. A més, també es realitzaran 
activitats aquàtiques com ara Big Sup a Educació Infantil i caiac a Cicle Inicial. 
 
ESCOLA DE MAR: amb el centre d’interès Les aventures de la Capitana Sargantana i el Quimet 
es treballa el món que envolta la vida marinera. Descobrim el Port pesquer de Vilanova, els 
diferents animals marins que es poden trobar al mediterrani i molts altres aspectes relacionats 
amb aquest màgic i desconegut món.  
 
LLEURE: Es treballaran aspectes de convivència i cooperació a la vegada que coneixerem i 
aprendrem a respectar les costums i tradicions d’altres cultures. També es realitzaran jocs de nit 
i una vetllada de cançons i dansa. 
 
A continuació us deixem el link de la casa on podreu trobar més informació: www.canfoix.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CASA DE COLÒNIES CAN FOIX 
       

Característiques de la casa: 
 

Població: Cubelles       

Places: 80 

Descripció: Antiga masia habilitada com a casa 

de colònies. Les diverses dependències de la masia 
són ara les habitacions, el menjador i sales per 

activitats. Als espais exteriors trobem grans 
esplanades i camps de joc. 
Entorns: La casa es troba a cavall entre Vilafranca 

del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Està aïllada de 
nuclis urbans, dins el massís del Garraf, tocant el 
parc natural del Foix i propera al nucli medieval de 

Castellet. I a només 5km de la platja. 
Habitacions: Lliteres diverses places 
Es comparteix: No  

COLÒNIES A CAN FOIX 
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