HORARI D’ACTIVITAT : COLÒNIES DE 5 DIES A MAS GORGOLL
PRIMER DIA
9:00
10:00 a
12:30

ARRIBADA A LA CASA
PRESENTACIÓ
DESCOBERTA DE L’ENTORN

12:30 a
13:00

SERVEIS

13:00
14:00 a
16:00
16:00 a
17:30

DINAR
INSTAL·LACIÓ I PREPARACIÓ

17:30
17:30 a
19:00
19:00 a
20:00
20:00 a
21.00
21.00 a
21.30
21:30 a
23.00
23.00

BERENAR
JOCS A LA PLATJA

SERVEIS

DINAR
SERVEIS I RACONS

DINAR
SERVEIS I RACONS

ACTIVITATS TARDA
ABORDATGE
BERENAR
TIR AMB ARC
ROADBOOK

ACTIVITATS TARDA
GIMCANA A PALAMÓS
BERENAR
GIMCANA A PALAMÓS

DUTXES

DUTXES

QUART DIA
ESMORZAR
ACTIVITATS MATI
ORIENTACIÓ A LA FOSCA
SNORKEL
BODYBOARD
SERVEIS
DINAR
SERVEIS I RACONS
ACTIVITATS TARDA
SNORKEL
BODYBOARD
BERENAR
TORNA A PALAMÓS DES DE
LA FOSCA
DUTXES

SOPAR

SOPAR

SOPAR

SOPAR

SERVEIS

SERVEIS

SERVEIS

SERVEIS

JOC DE NIT
A DORMIR

Activitats Curriculars

TERCER DIA
ESMORZAR
ACTIVITATS MATI
OLÍMPIADES ESPORTIVES A
LA PLATJA

SERVEIS

ACTIVITATS TARDA
VISITA AL PORT

DUTXES

SEGON DIA
ESMORZAR
ACTIVITATS MATI
GIMCANA BRUTA
AL TURRÓ

LA VOICE

CINEMA A LA FRESCA

A DORMIR

Activitats lúdiques

A DORMIR

Àpats

DISCO
A DORMIR

Serveis, racons

CINQUÈ DIA
ESMORZAR

ACTIVITATS MATI
ROOMSKAPE
SERVEIS

DINAR
SERVEIS I RACONS

FINS LA PROPERA !

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.

OLÍMPIADES A LA PLATJA
Dinamitzat pels monitors i monitores realitzarem esports a la platja com el voleibol,
futbol, beisbol, etc.

ABORDATGE
Circuit de ponts aeri a sobre dels arbres. El jovent podrà gaudir d’una experiència
única enfilats de pont a pont amb l’ajuda i seguretat dels monitors/es experts. Hauran
de superar els diferents obstacles, pals, cordes i ponts del recorregut.

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.

TIR AMB ARC + ROADBOOK
Per treballar la punteria i l’orientació realitzarem dues activitats, el tir amb arc, on per
equips hauran de sumar la màxima puntuació. I el Roadbook, on mitjançant un llibre
d’orientació hauran de seguir un recorregut i aprendran els principis d’orientació
bàsics.

GIMCANA BRUTA
Jocs i proves on els joves quedaran ben bruts, també hauran de passar pel fang,
superar obstacles, transporta aigua de colors, etc. Tota una cursa on quedaran molt
satisfets i contents de l’experiència, però també molt bruts!

ORIENTACIÓ A LA FOSCA, SNORQUEL I BODYBOARD
Gràcies a una activitat d’orientació acompanyats dels nostres monitors i monitores
trobarem la platja de la Fosca, una de les més boniques de la Costa Brava. Aquí
farem diferents activitats com snorkel, en el qual descobrirem el fons marí i la
biodiversitat, i el Bodyboard, on amb unes taules gaudirem de les onades.

ROOMSKAPE
Realitzarem un joc de pistes on el jovent haurà d’aconseguir sortir de la casa de
colònies de Mas Gorgoll. Per la seva fugida hauran de treballar en grup i resoldre
dubtes i problemes.

GIMCANA A PALAMÓS
Mitjançant diferent proves i jocs el grup haurà de trobar les solucions els problemes
que els hi plantegem. Hauran de treballar en grup i cooperativament per resoldre
tots els dubtes plantejats en la gimcana.

