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DADES GENERALS 

 

Dates: Del 3 al 5 de juny de 2019 

Lloc:  Castell de Fluvià (Sant Esteve de Palautordera) 

Sortida: 
Sortirem aproximadament a les 9:15 des de la Plaça de la 

Pau 

Arribada: 
Dimecres 5 de juny, a partir de les 16h a la plaça de la 

Pau. 

Transport: Autocar 

Mestres 

Sonia Romero 

Laura García 

Conxi Rodríguez 

Pere de Llorens 

Alícia Fuentes 

Sílvia Riba 

Xavi Devesa 

Àngels Marimon 

 

 

SITUACIÓ 

 

 

Casa fortificada del 1154 i classificada com a Patrimoni Nacional. Als 

peus del parc natural del Montseny, a només 47 km. 

 

 

Camí del Castell de 

Fluvià,  08461 

Sant Esteve de Palautordera 

Montseny, Barcelona 

 

 



 

 3 

 

HORARIS 

 

Aquest horari és orientatiu i pot tenir alguna variació 

 

  

  

  

  

  

  

Planificació 

d'activitats 

Dilluns 3 de juny 

9:00  Trobada a la Plaça de la Pau 

9:15  Sortida 

11:00  Esmorzar 

11:30  Benvinguda 

13:00  Dinar 

14:00  Temps lliure 

15:00  Activitat de tarda i berenar 

18:30  Piscina  i temps lliure 

20:00  Sopar 

21:30  Activitat de nit 

23:00  A dormir 

Dimarts 4 de juny 

8:00  Bon dia! Higiene personal 

9:00  Esmorzar 

10:00  Activitat 

13:00  Dinar 

14:00  Temps lliure 

15:00  Activitat 

16:30  Berenar 

17:00  Activitat 

18:30  Piscina i temps lliure 
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20:00  Sopar 

21:30  Festa de cloenda 

23:00  A dormir 

Dimecres, 5 de juny 

8:00 
 Bon dia! Higiene personal i recollida de      

motxilles 

9:00  Esmorzar 

10:00  Activitat 

13:00  Dinar 

14:00  Temps Lliure 

15:00  Sortida cap a Cerdanyola 

16:00 
 Arribada a Cerdanyola (arribada a la    

Plaça de la Pau) 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS 

 
 

CICLE SUPERIOR 

 

ACTIVITATS: 

 

 

ACTIVITATS PROCEDIMENTS FETS, CONCEPTES I 

SISTEMES CONCEPTUALS 

Balance-Lake (3h)  - Realització de diferents 

jocs d’habilitat i estratègia 

sobre una barca i diverses 

plataformes dins llac. 

- Control de moviments 

del cos, treballant 

l’equilibri. 

- Utilització de material de 

seguretat específic. 

- Material de seguretat: 

armilles salvavides. 

- Material específic: 

barca, rems - El joc 

d’estratègia i el treball en 

equip. 
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Circuit de Ponts (1,5h) - Execució de 

desplaçaments en alçada 

i en poca superfície de 

recolzament. 

- Adopció de diferents 

postures per superar les 

dificultats plantejades. 

- Ascensió per un 

rocòdrom mitjançat la 

tècnica de l’escalada. 

- Explicació del material 

necessari per a realitzar 

aquesta pràctica 

esportiva. 

- Identificació de les 

mesures de seguretat. 

- Domini dels 

desplaçaments amb 

cordes. 

- Nocions relacionades 

amb l’espai. 

- Els sentits com a font 

d’informació per a 

organitzar el moviment. 

Escalada (1,5h) - Ascensió per un 

rocòdrom mitjançat la 

tècnica de l’escalada. - 

Explicació del material 

necessari per a realitzar 

aquesta pràctica 

esportiva. 

 - Identificació de les 

mesures de seguretat. 

-Material bàsic per la 

pràctica de l’escalada en 

rocòdrom: casc, cordes, 

talabard, mosquetons i gri-

gri. 

- Mesures de seguretat: 

zona d’espera, posició de 

l’assegurador i 

comunicació 

Tir amb arc (1,5h) - Realització tirs a diana 

utilitzant la tècnica del tir 

intuïtiu. 

- Saber controlar el cos en 

benefici de la precisió. 

- Identificació de les 

mesures de seguretat. 

- Material: arc, sageta, 

culatí, nock, diana, fitó. 

- Zonificació del camp: 

seguretat, arquers i camp 

de tir 

 

 

LA MOTXILLA 

 

Us aconsellem que prepareu la motxilla conjuntament amb els/les 

vostres fills/es. És molt important fer-ho així, tant pel reconeixement 

de la pròpia roba com per responsabilitzar-se’n. Es recomana que 

tota la roba estigui marcada. 

 

Llistat orientatiu: 

 

- Una muda completa per a cada dia. (Cada muda a dins 

d’una bossa de plàstic) 

- Una muda completa de més a més 

- Calçat esportiu còmode 

- Una peça de roba per a la pluja (cangur, capelina...) 

- Un jersei una mica gruixut 

- Un pijama 

- Una gorra 

- Una cantimplora (que no degotegi) 
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- Crema solar 

- Xancletes (lligades- Balance-Lake) 

- Banyadors (2) 

- Una tovallola per a la dutxa i una altra per a la piscina 

- Un necesser amb tots els estris per a la higiene personal: sabó, 

pinta, raspall de dents, pasta de dents, tovallola de mà, mocadors de 

paper 

- Un sac de dormir, un llençol per a cobrir el matalàs i una 

funda per al coixí 

- Lot 

- Un parell de bosses d'escombraries per a la roba bruta 

- Ball temàtic: Els i Les Pirates de l'Escola! 

 
 

 

RECORDEU !!!!! 

 

En una bossa a part cal dur l’esmorzar (entrepà, no carmanyola) i 

una cantimplora amb aigua. 

- En cas que l’alumne/a es maregi a l’autocar, pel matí... 

 No ha de prendre productes làctics, ni sucs ni líquids en general. 

 Sí pot prendre alguna torrada o pa amb tomàquet. 

 Pot prendre una pastilla contra el mareig, i cal anotar-ho en la 

seva fitxa mèdica. 

- Si el vostre/a fill/a pren algun medicament, cal: 

 La recepta mèdica 

 Posar el nom del nen/a, dosi i periodicitat a la capsa del 

medicament 
 Omplir i signar l'autorització mèdica per poder administrar-li (lliurar el dia 

que marxem) 

 Que tots els medicaments portin el prospecte a dins la capsa 

 Donar els medicaments a la tutora del vostre/a fill/a 

 

- EL MATEIX DIA QUE MARXEM DE COLÒNIES, HEU DE LLIURAR L’ORIGINAL 

DE LA TARGETA SANITÀRIA 

 

 

 

Cordialment, 

L’equip de mestres del Superior 


