CICLE MITJÀ. L’ENTORN NATURAL DE MONTSEC-MUR
Programa d’activitats

MATÍ

Alberg Montsec-Mur

Pallars Jussà

Guàrdia de Noguera

3 dies / 2 nits

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Arribada i pujada al Castell
de Mur

Plantes medicinals

Gimcana d’orientació
pel poble

Descoberta del paisatge

El món de les abelles

Tornada

Atac al castell

Joc de les constel·lacions

(autocar de l’escola).

TARDA

NIT

Telèfon de contacte 93 430 16 06

reserves@peretarres.org
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Pujada al Castell de Mur
Acompanyats pels monitors pujarem a peu des del castell de Mur, passant pel Castell de Guardia.
Descoberta del paisatge
Baixada a peu des del castell de Mur, passant pel Castell de Guardia.
Atac al castell
Intentarem arribar al castell que estarà protegit per vigilants i que tractaran d’evitar que la resta de jugadors arribin fins la meta. Per fer-ho es faran servir
dels seus lots i de la seva memòria per tractar d’identificar a la resta dels seus companys¡
Plantes medicinals
Necessitem trobar un llistat de plantes per poder fer l’encanteri de la vida eterna, voleu ajudar-nos?. Cada equip amb l’ajuda d’un monitor ha de trobar el
màxim de plantes en el camí que va des de la casa fins el Castell.
El món de les abelles
Amb l’ajuda d’una arna (sense abelles) els monitors aniran introduint als infants en el món de els abelles tot parlant de les abelles i de la seva importància
pel medi ambient. Posteriorment els infants tindran la possibilitat de fabricar una espelma que podran endur-se a casa.
El joc de les constel·lacions
Cada jugador tindrà una targeta amb el nom d’una estrella i una constel·lació. Farem diferents equips que amb l’ajuda de la llanterna hauran de pillar els
contrincants i memoritzar totes les targetes que pugin. Guanyarà l’equip que més targetes hagi memoritzat i dit correctament als monitors durant el
desenvolupament del joc.
Gimcana d’orientació pel poble
Descoberta del poble mitjançant una ruta d’orientació amb brúixola i a partir de les explicacions dels monitors dels conceptes d’orientació, mapes, indicis
naturals,...
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