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1. "Protocols covid19".

2. Història de Kcodril.

3. Teatre Infantil.

4. Mini Colònies al Puig de Sant Miquel.

5. Diades al Puig de Sant Miquel.

6. Festes "Segures":

      - Nadal.

      - Carnestoltes.

      - Pasqua.

      - "Fi de Curs" (Les millors i més divertides).

RESUM 
Principals temes



PROTOCOL COVID19
Implantació dels protocols a totes les nostres
activitats, animacions i festes.
Donada la situació excepcional provocada per la COVID-19 el
desenvolupament de totes les propostes d’aquest catàleg, estan
subjectes i adaptatades a les mesures sanitàries de prevenció que
s'estipulin i a l'evolució de la pandèmia. 
 
Kcodril es pren molt seriosament la situació actual i tot el nostre
material i EPIS passaran una desinfecció sistemàtica, abans i després
de cada activitat o animació. Al igual que es farà càrrec, com així està
estipulat, de que tots els treballadors disposin de EPIS (mascaretes,
guants, solucions hidroalcohòliques, ...) i es faci un us correcte amb
una formació prèvia.

A la nostra plana web teniu més informació dels nostres protocols Covid19.

OPCIÓ ADAPTACIÓ DE LES ACTIVITATS:
(es pot elegir com adaptar l'actuació al lloc)

- ASSEGUTS
- DRETS

- AFORAMENT LIMITAT. X GRUPS I AL MATEIX TEMPS

- AFORAMENT LIMITAT. DIFERENTS PASSIS



Kcodril és una associació mallorquina que va néixer amb l'objectiu de
crear i oferir un ampli ventall d'activitats d'oci i temps lliure, esportives
i educatives, dirigits als diferents col·lectius de la nostra societat, amb
l'educació en valors com a element principal.

Els seus integrants són persones amb un esperit emprenedor i de
millora constant. Enamorats de la seva feina i que sempre donant el
millor.

Les intencions de Kcodril estan molt arrelades a la cultura i formes de
fer pròpies de la nostra societat, sense menysprear la resta de cultures
amb les quals compartim espai i temps. Aquests trets distintius els
afegim a qualsevol activitat, sent una manera de transmetre la nostra
cultura, amb una manera de fer particular i diferent, combinant el que
és nou amb el que és nostre, el que és divertit d’ara i el que és divertit
de sempre.

Coneix l'entitat

HISTÒRIA DE KCODRIL
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Equip de Kcodril

KCODRIL NO S'ATURARÀ MAI!!
I SEGUIREM, SEMPRE, AJUDANT A LA GENT A SER

FELIÇOS, A DIVERTIR I FER DEL MÓN UN LLOC
MILLOR!!!

Paraules que ens descriuen



TEATRE INFANTIL "Llegendes i Rondalles"

Kcodril-Dinamització i Acció Social

Preu: 4€ x particip
Podreu elegir entre:

Particip:  mínim 65 nins aprox

Durada: 40 minuts

Especificacions:

- Espai escènic gran (teatre)

- Decorat + equip so + il·lumin

- Conduït per 2 artístes + 1 técnic

1. Grup Gran 2. Grup Petit
Particip:  mínim 30 nins aprox

Durada: 25-30 minuts

Especificacions:

- Aula, gimnàs, ...

- Decorat bàsic + so

- Conduït per 1-2 artístes

Es farien diferents passis el mateix dia per poder
cobrir els mínims de participants.

històries noves !històries noves !històries noves !
donesdonesdones
empoderadesempoderadesempoderades
monstres quemonstres quemonstres que      nonono

ho són tant . . .ho són tant . . .ho són tant . . .   

ConteConteConte      ContatContatContat      . . .. . .. . .
AixòAixòAixò      eraeraera      iii      nonono      eraeraera      . . .. . .. . .

ACTIVITAT SEGURA: 1. Es respecta la distància de seguretat. 2. Tots asseguts
i controlats. 3. Organitzadors sempre amb mascareta i material desinfectat.



K-Codril-Dinamització i Acció Social du a terme un projecte

social que es desenvolupa en conjunt amb l’entitat Llars

d’Infància “el Temple”

Emmarcat dins el projecte oferim l’opció de realitzar estades a

les instal·lacions de la casa de colònies situada al Puig de Sant

Miquel (Montuïri). Aquestes estades ens serveixen per

aconseguir recursos destinats a la realització del projecte .

MINI COLÒNIES

39,50€ 
x nin
octubre-abril

Per fer la mini colònia:
d'OCTUBRE a ABRIL

44,50€ 
x nin
maig i juny

Per fer la mini colònia:
MAIG i JUNY

de dilluns a divendresde dilluns a divendres

Ens adaptam a les
condicions actuals

Els professors seran gratuïts,
fins un màxim de 3.
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PROJECTE SOCIAL KCODRIL

"Al Puig de Sant Miquel"(pasa 1,5 dies amb nosaltres)
EL PUIG ÉS UN ENTORN SEGUR: 1. Durant la Mini Colònia no hi haurà
altres grups, només  1 grup a la vegada. 2. La casa es desinfectarà cada pic.



Nº participants:
- Infantil máx. 50
- Primaria màx. 100

(pasa 1 dia amb nosaltres)

PROJECTE SOCIAL KCODRIL
K-Codril-Dinamització i Acció Social du a terme un projecte

social que es desenvolupa en conjunt amb l’entitat Llars

d’Infància “el Temple”

Emmarcat dins el projecte oferim l’opció de realitzar estades a

les instal·lacions de la casa de colònies situada al Puig de Sant

Miquel (Montuïri). Aquestes estades ens serveixen per

aconseguir recursos destinats a la realització del projecte .

"Al Puig de Sant Miquel"DIADA

8€ / participant

Dates i horari:
- Octubre - Juny
- 9:00h a 15:00h màx.

Professors gratuïts

 "Passa un dia divertit i emocionant"

"Gaudeix d'un dia màgic, dins un entorn
privilegiat.  Amb moltes activitats de temps

lliure: gimcanes, jocs de grup, música,
piscina i molt més!"

EL PUIG ÉS UN ENTORN SEGUR:  1. Durant la Diada no hi haurà altres
grups, només  1 grup a la vegada. 2. La casa es desinfectarà cada pic.



FES UNA FESTA!!

Festa terrorífica
Per a tots els públics

Mansió del terror

H A L L O W E E N
Animació màgica

Personatges de nadal
Pare Noel i regals

N A D A L
Passacarrers

Màgia i diversió
Animació

C A R N A V A L
Festa de l'aigua

Animació
Personatges fantàstics

F I  D E  C U R S

nosaltres ho fem tot
FESTES A L'ESCOLA

A partir de 300€
"Pressupost a mida: de més bàsic a més emocionant."

"Ens adaptam a les teves necessitats i recursos."

ACTIVITAT SEGURA: 1. Es respecta la distància de seguretat. 2. Tots asseguts
i controlats. 3. Organitzadors sempre amb mascareta i material desinfectat.



qui som?
Persones darrera Kcodril

Maria
Responsable de producte i  Seo

Juan Manuel
Responsable de marketing

Néstor
Responsable en vendes i activitats

Kcodril-Dinamització i Acció Social



CONTACTE
C/ Neira, 2  07199  Sant Jordi

Direcció
kcodril@kcodril.org
www.kcodril.org

email / web

668 850 611  /  971 964 706

Número de teléfon


