HORARI D’ACTIVITAT : COLÒNIES DE 3 DIES A MAS GORGOLL
PRIMER DIA
9:00

SEGON DIA

TERCERM DIA

ESMORZAR

ESMORZAR

10:00 a

ARRIBADA A LA CASA

ACTIVITATS MATI

ACTIVITATS MATI

12:30

PRESENTACIÓ

MINI ABORDATGE

DESCOBERTA DE
L’ENTORN

SARBATANA

PROVES D’EN BARBA
ROJA

TOCA TOCA

DIPLOMATURA

SERVEIS

12:30 a

SERVEIX

SERVEIS

13:00

DINAR

13:00
14:00 a

DINAR

DINAR

INSTAL·LACIÓ I PREPARACIÓ

SERVEIS I RACONS

SERVEIS I RACONS

16:00 a

ACTIVITATS TARDA

ACTIVITATS TARDA

FINS LA PROPERA !

17:30

VISITA AL PORT

ENS REMULLEM

16:00

GIMCANA D’AIGUA

17:30

BERENAR

BERENAR

JOCS A LA PLATJA

AL TURRÓ

DUTXES

DUTXES

20:00 a
21.00

SOPAR

SOPAR

21.00 a
21.30

SERVEIS

SERVEIS

JOC DE NIT

TITELLES

A DORMIR

A DORMIR

17:30 a
19:00
19:00 a
20:00

21:30 a
22:30
22:30

Activitats Curriculars

Activitats lúdiques

Àpats

Serveis, racons

OBSERVACIONS :
L’ordre de les activitats s’organitzaran en funció del número de grups i edats. Les activitats podrien variar en cas
d’inclemències climàtiques, variació de places, o característiques del grup.
Disposem d’activitats alternatives en cas de pluja.

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS
VISITA AL PORT
Anirem fins al port de Palamós a viure el dia el dia a dia frenètic, entrarem dins del
vaixell, en el museu observarem els diferents tipus de pesca i les vides dels pescadors
al museu i finalment, entrarem a la llotja.

JOCS A LA PLATJA
Dinamitzat pels monitors i monitores realitzarem diferents jocs i esport a la platja, des
del voleibol, jocs cooperatius, etc.

MINI ABORDATGE I SARBATANA
Els infants hauran de superar un circuit que està els arbres, els quals no superen el
metre d’alçària. Hauran de travessar cordes, ponts i pals fins a arribar al final del
circuit. Com a complement tindrem al sarbatana on per equips hauran d’aconseguir
encerta el màxim de cops.

GIMCANA D’AIGUA :
Diferents jocs i proves amb aigua amb l’objectiu de gaudir d’un temps màgic envoltat
dels seus companys. Per grups anirem passant per jocs varis dinamitzat per l’equip de
monitors i monitores.

AL TURRÓ :
Els infants hauran de lliscar per unes màrfegues plenes d’aigua i sabó amb l’objectiu
d’arribar al final. Serà una experiència única i divertida.

TOCA TOCA :
Una activitat on els infants coneixeran de prop i de forma vivencial el món marí.
Hauran de descobrir els elements marins que amagant les caixes i comunicar-ho els
companys del grup.

