EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. ESTADA D’ESO. ASTRONOMIA I AVENTURA
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

Excursió al Pantà de
Terradets+ esports
d’aventura

Mitologia grega

Itinerari de natura

Orientació pels boscos de
Cellers

Tornada

Atac al castell

Visita al Centre
d’Observació de l’Univers
(COU)

Visita guiada al castell de Mur i la Col·legiata de
Santa Maria de mur (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
Visita guiada al castell de Mur i la Col·legiata de Santa Maria de mur (autocar de l’escola).
Itinerari de natura
Baixada a peu des del castell de Mur, passant pel Castell de Guardia tot descobrint la vegetació i fauna de la zona.
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¡
Excursió al Pantà de Terradets+ esports d’aventura
Baixada caminant al pantà de Terradets on farem activitats esportives com son el caiac i el tir amb arc
Orientació pels boscos de Cellers
Activitat d’orientació amb brúixola pels boscos de Cellers. La utilització de mapes, croquis i brúixoles seran essencials per no despistar-nos¡
Visita al COU
Aprofitarem la localització de l’alberg per apropar-nos fins al centre d’observació de l’univers, el COU on podrem fer una observació directa de les estrelles i
constel·lacions que hem estat treballant i coneixent al llarg de la nostra estada a Montsec-Mur.
Mitologia grega
Al llarg de la tarda prepararem les mitologies gregues més conegudes: la història de les osses, d’Andròmeda o d’Orió seran només algunes de les que
podrem escollir
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