EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE SUPERIOR. EL MÓN DELS EXPLORADORS
Programa d’activitats

Centre Josep Manyanet

MATÍ

El Baix Llobregat

Begues

3 dies / 2 nits

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Arribada i instal·lació

El joc dels exploradors

El joc de les grans
aventures

Excursió d’orientació

Juguem al geocaching

Tornada i Adéu-siau

Atac al castell

Festa final

TARDA

NIT
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Excursió d’orientació
Amb grups per monitors, sortirem a fer una excursió pel bosc fent servir la brúixola i practicant la orientació. Anirem fent observacions de tot allò que anem
trobant i anirem fent paredes per fer jocs de descoberta de l’entorn, de les plantes i dels animals que hi viuen.
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¡
El joc dels exploradors

Dividirem el grup en petits grups. Es farà una activitat conjunta amb tot el grup i desprès cada petit grup haurà de passar per diferents proves,
cada una guiada per a un monitor
Juguem al geocaching
Joc on aprendrem tècniques d’orientació mitjançant GPS i mapa, i on aprofitarem per aprendre sobre el medi que ens envolta.
Festa final
A l’última nit de l’estada, farem una vetllada amb diferents dinàmiques d’equip i acabarem amb una mica de música i balls.
El joc de les gran aventures
En aquesta activitat es presentaran algunes de les Grans Aventures que ha viscut la humanitat. A cada prova se n’explica una. Per altra banda, cada grup de
nens han de descobrir quina és la seva, ja que a cada prova rebran una pista de l’aventura que viuen elles i ells
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