EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE INICIAL. DE PIRATES I MARINERS
Programa d’activitats

Los Josepets

Les Cases d’Alcanar

Dia 1
MATÍ

Arribada i instal·lació

TARDA
La platja dels pirates

NIT

Barbarojes i barbablaves

Telèfon de contacte 93 430 16 06

El Montsià

Dia 2

3 dies/2 nits

Dia 3

Gimcana dels pirates i els seus amics

Gimcana dels animals del mar

Port de mariners i arts de pesca

Tornada i
Adéu-siau!

El tresor dels pirates

reserves@peretarres.org

Numància, 149 – 151 | 08029 Barcelona | Tel. 93 430 16 06 | fundacio@peretarres.org | www.peretarres.org

www.peretarres.org/allotjaments

La platja dels pirates
Anirem d’excursió a la platja de les Cases d’Alcanar on primer aprendrem algunes coses de la platja i del mar, després buscarem petxines i per farem volada
d’estels. A veure si tenim sort i veiem algún dels pirates de la zona.
Barbarojes i Barbablaves
Joc de nit organitzat en dos grans equips. Es desenvolupa als voltants de la casa de colònies. Les tripulacions dels pirates Barba-roja i Barba-blava sempre
han lluitat i competit entre elles. En aquest joc els nois/es faran dos equips i hauran d’intentar trobar els doblons de l’equip contrari.
Gimcana dels pirates i els seus amics
Els amics d’en Tim, un dels pirates mé simportant del món ens ensenyaran com és la vida al mar a través de diverses proves, que serviran per aprendre a ser
uns bons pirates.
Port de mariners i arts de pesca
Excursió i descoberta del port de les Cases d’Alcanar, on veurem la llotja i les diferents arts de pesca que fan servir per la zona. Podrem veure l’arribada dels
vaixells, la descarrega de les captures del dia i la subhasta el peix.
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El tresor dels pirates
Haurem d’ajudar als pirates a buscar els trossos d’un mapa perdut per així poder trobar el tresor. Diu la llegenda que el tresor és una cosa molt preuada pels
pirates, t’animes a buscar-lo???
Gimcana dels animals del mar
Gimcana on a partir de jocs parlarem dels diferents éssers vius que habiten el mar, i quins són els conflictes entre ells i l’ésser humà. Buscarem solucions
pels problemes que tenen els animals del mar i farem un petit taller de record que ens podrem endur a casa
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