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ESDUCACIÓ SECUNDÀRIA. ESTADA D’ESO. NATURA, COOPERACIÓ I LLEURE 

Programa d’activitats  Binicanella  La Bunyola  Mallorca  3 dies / 2 nits 

 

 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Arribada i instal·lació  

 
 

Jocs cooperatius 

 

 

Gimcana Impossible 

TARDA 

 

Orientació amb brúixola i descoberta  

de la zona que envolta Binicanella  
 
 

Activitat esportiva 
Tornada i 
Adéu-siau! 

NIT 

 

Observació d’estels 

 

Festa  final 
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Excursió d’orientació: Conceptes bàsics d’orientació i brúixola          

Aquesta activitat consisteix en conèixer els entorns més directes 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. 

Observació d’estels 

Amb l’ajuda dels monitors i a les fosques ens endinsarem pel bosc proper a la casa de colònies on jugarem amb les constel·lacions del cel. Ens posarem a 

una zona molt fosca i oberta per tal de fer una observació directe de les estrelles i les constel·lacions del cel des d’on podrem veure Orió, el Taure, el Cigne i 

fins i tot Mart i Venus.   

Jocs cooperatius 

Jocs de córrer, amb cadires, .... un gran conjunt de jocs dinàmics i actius, de córrer i e contacte que ens permetran riure molt i passar molt bona estona. 

Activitat esportiva 

La darrera activitat que farem a la casa seran un seguit d’activitats esportives com con el tir amb arc, la corda fluixa amb l’slackline i farem un joc sobre el 

geocaching fent servir gps.   

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. Ballarem amb la música actual una bona estona per acomiadar l’estada.  

Gimcana impossible 

Amb l’ajuda dels monitors es faran petits grups d’infants. A cada grup  se li proporcionarà un llistat de 100 proves boges que hauran d’intentar realitzar 

durant el temps que disposem. Cada vegada que realitzin una prova els monitors els donaran un punt. Qui aconseguirà més punts?  
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