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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. ESTADA D’ESO. MAR, LLEURE I AVENTURA 

Programa d’activitats  Artur Martorell  Calafell  Baix Penedès  3 dies/2 nits 

 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Arribada i instal·lació Activitats esportives Geocaching 

TARDA 

 

Activitats esportives a la platja Nàutic *  

NIT 

 

Cossetans i Romans 
Furor i festa final  

 
 

 

Telèfon de contacte 93 430 16 06 reserves@peretarres.org www.peretarres.org/allotjaments 

 

* Activitat amb suplement  
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Activitats esportives a la platja   

Aquesta activitat consisteix en conèixer els entorns més directes de la Ruca a partir d’una ruta d’orientació. Els alumnes aprendran conceptes bàsics 

d’orientació, com funciona la brúixola, què és un croquis i un mapa... A més, amb l’ajuda  del monitor, podrem conèixer la vegetació de la zona i conèixer les 

seves propietats. 

Cossetans i Romans 

Els ibers de Calafell van marxar quan van arribar els romans. En aquest joc de nit d’estratègia, els nens/es viuran en primera persona la competència entre 

aquestes dues civilitzacions.  

Activitats esportives 

En petits grups els participants passaran per diferents activitats esportives com son slackline-corda fluixa, el tir amb arc, geocaching amb gps i el circuit amb 

patinet o amb BTT per la muntanya. 

Nàutic  

Ens aproparem fins al club nàutic on farem diversos esports aquàtics com ara el caiac, paddle surf o vela lleugera (en funció de l’estat de la mar)   

Furor i festa final 

Farem varis equips amb els que farem un concurs amb diferents proves des de cantar, improvisar un ball, seguir la cançó,.... passarem una bona estona tot 

rient i gaudint amb la música i els amics  

Geocaching 

A partir de les bases del joc del geocaching farem un joc on aprendrem tècniques d’orientació mitjançant GPS i mapa, i on també veurem plantes que també 

utilitzaven els Ibers.  
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