
 

PERNOCTACIÓ AL PARC MEDIAMBIENTAL DE GUALBA 
 
Introducció 
  

Enguany tornarem a fer l’acampada al Parc Mediambiental de Gualba, situat al            
Parc Natural del Montseny, Reserva Natural de la Biosfera per la UNESCO, amb més              
de 60 hectàrees, i a mig camí entre Barcelona i Girona. 

 
El càmping el trobem dins el Parc Mediambiental, i         
per tant, ens trobarem immersos en el bosc, en el          
qual hi trobem diferents itineraris senyalitzats per       
poder gaudir del paisatge fins el Salt de Gualba         
passant per la riera de Gualba.  
 
A més a més, en el Parc hi trobem àrees          
recreatives infantils i de pícnic. I per poder fer         
xivarri fins tard, i en cas de pluja, tindrem         
reservada una sala per nosaltres! 

 
 
Ubicació 
 
Parc Mediambiental de Gualba. Can Illa Vell, s/n, 08474, Gualba, Barcelona.  
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Dades d’interès 
 

● Què farem? Pernoctació al càmping del Parc Mediambiental de Gualba. 

● Quan sortirem? A les 9.30h del 26 de juliol des de l’escola.  

● Quan tornarem? A les 11h-11.30h del 27 de juliol a l’escola.  

● Un cop arribem a l’escola, ja marxem a casa? No, ja que celebrarem la              

cloenda del casal.  

● Com hi anirem? Amb autocar (anada i tornada). 

● Qui hi anirà? Infants de 1r a 6è i equip de monitors/es complint ràtio 1/10.  

● Com dormirem? Amb tendes d’acampada.  

● I si hi ha una incidència? L’equip de monitors/es portarà un vehicle per si fos               

necessari un desplaçament. A banda, el Parc gaudeix d’equip mèdic i de            

seguretat. 

● Quines activitats hi farem? Descoberta de l’entorn, jocs i gimcanes seguint           

l’eix d’animació, “ordre del clau”... 

● I si plou en algun moment? Podem fer servir la sala reservada.  

 
Planing 
 
Dia 26 de juliol 
 
09.30h - Sortida amb autocar des de l’escola.  
10.45h - Arribada al camping.  
11.30h - Descoberta de l’entorn i excursió fins al Salt de Gualba.  
14.00h - Dinar. 
15.00h - Espai de lleure. 
16.00h - Organització de tendes. Desfem la motxilla.  
17.00h - Activitat de tarda. 
18.00h - Berenar.  
18.30h - Activitat de tarda. 
19.30h - Preparació de l’”ordre del clau” i temps de lleure.  
21.00h - Sopar. 
22.00h - Activitat de nit.  
24.00h - Bona nit! 
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Dia 27 de juliol 
 
07.30h - Bon dia! Ens preparem la motxilla.  
08.00h - Esmorzar 
08.30h - Recollida de tendes.  
10.00h - Fins la propera!  
11.15h - Arribem a l’escola i celebrem la cloenda del casal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intentem evitar el “per si de cas” 
 

Tot seguit us farem un llistat d’allò imprescindible que els infants hauran de             
portar. Us recomanem que us ajusteu al màxim possible a la llista per tal d’evitar               
motxilles massa carregoses que després els      
costarà aguantar.  
 

També us recomanem que feu servir      
motxilla i no maleta. Recordeu que anirem a la         
muntanya i els serà molt més fàcil caminar amb la          
motxilla a l’esquena que arrossegant una maleta.  
 
“I si ens deixem alguna cosa?! I si finalment         
necessiten allò que no els vam posar a la         
motxilla?!” No patiu, entre tots i totes trobarem la         
solució! A més a més, els monitors/es anirem ben         
equipats i preparats pels imprevistos!  
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Què hem de portar? 
 
Posat 
 

● Roba fresca i còmoda per     
caminar. 

● Calçat tancat preparat per    
caminar. 

● Gorra pel sol. 
 
Motxilla petita 
( Si s’ha de prendre algun medicament, 
recomanem posar-lo a la motxilla petita) 
 

● Esmorzar dia 26 i 27 
● Berenar 
● Dinar  
● Sopar 
● Cantimplora (Al Parc hi ha     

diferents punts d’aigua, de    
manera que podran omplir-la    
sempre que ho desitgin).  

 
 

Motxilla gran 
 

● Calçat de recanvi i còmode tipus      
xancles lligades. 

● Muda llarga 
● Muda de recanvi  
● Roba interior 
● Pijama 
● Banyador 
● Xancles 
● Tovallola 

 
● Raspall i pasta de dents 
● Pinta cabell 
● Crema solar 

 
● Sac de dormir 
● Màrfega 

 
● Impermeable 
● Lot 

 
De cara als àpats recomanem: 
 
-Entrepà per dinar.  
-Tupper per sopar (un arròs, pasta, salsitxes, carn arrebossada...es manté en bon estat             
fins al vespre).  
-Compte amb les fruites, com ara els plàtans, que pateixen la calor amb facilitat. Molt               
millor una poma!  
 
 
 
 
 

Ho tenim tot preparat?! Doncs som-hi!  
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