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INFORMACIO GENERAL DE LA TROBADA
Lloc de realització de
l’activitat
Nombre màxim de
participants per jornada

Equipament necessari i
obligatori

Preu de l’activitat per
participant

EcoCamp de Vinyols i els Arcs
Camí de Barenys, 13, 43391 Vinyols i els Arcs

https://g.page/ecocamp-vinyols?share
75 alumnes i mestres de Cicle Mitjà (3r i 4t d’EP)
 Roba esportiva (xandall del centre i adient amb l’època
de l’any)
 Calçat esportiu de sola dura i resistent.
 Mitjons dobles (per fer els tallers sense sabates)
 L’esmorzar i aigua
 Dinar (només per a la jornada de tot el dia)
JORNADA DE MATÍ

JORNADA DE TOT EL DIA

16,50 euros

19,50 euros

(inclou: l’activitat i el bus d’anada i
tornada)

(inclou: l’activitat i el bus d’anada i
tornada)

10,00 euros

13,00 euros

(inclou: l’activitat)

(inclou: l’activitat)
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8:45h. Recollida dels alumnes del centre educatiu
9:15h. Arribada del bus a EcoCamp de Vinyols i els Arcs

https://g.page/ecocamp-vinyols?share
9:30 h. Esmorzar i descoberta de l’espai
10h a 10.30h. Explicació conjunta amb tots els infants:
Horaris generals per a la
jornada de MATÍ

 Organització de la jornada i distribució dels 3 grups
 Tècniques de circ que es treballaran: malabars, equilibris i aeris.
 Presentació del material i normes de seguretat
10.30h a 12:30h. Organització dels tres tallers simultanis de 30
minuts per on passaran els 3 grups d’infants: equilibris, malabars i
aeris.
12:30h. Recollida.
12:45h. Tornada al centre educatiu d’origen.
(L’organització es reserva el dret de modificar aquests horaris pel bon
funcionament de l’activitat)
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8:45h. Recollida dels alumnes del centre educatiu
9:15h. Arribada del bus a EcoCamp de Vinyols i els Arcs

https://g.page/ecocamp-vinyols?share
9:30h. Esmorzar i descoberta de l’espai
10h a 10.30h. Explicació conjunta amb tots els infants:

Horaris generals per a la
jornada de TOT EL DIA

 Organització de la jornada i distribució dels 3 grups
 Tècniques de circ que es treballaran: malabars, equilibris i aeris.
 Presentació del material i normes de seguretat
10.30h a 12:30h. Organització dels tres tallers simultanis de 30
minuts per on passaran els 3 grups d’infants: equilibris, malabars i
aeris.
12:30h a 13h. Temps lliure supervisat
13h a 14h. Dinar
14h a 15h. Espectacle de circ
15h a 15:30h. Recollida.
15.30h. Tornada al centre educatiu d’origen.
(L’organització es reserva el dret de modificar aquests horaris pel bon
funcionament de l’activitat)

ORGANITZACIÓ
 Les activitats les portaran a terme monitors/es
especialitzats de la Companyia El Circ de les Musaranyes.
 El grup es dividirà per dur a terme les tres activitats
programades: equilibris, malabars i aeris.
 Els alumnes inscrits participaran en les tres activitats, que
les realitzaran de manera alternativa durant tot el matí
(en cap cas es permetrà l’assistència d’alumnes del
centre que no realitzin les activitats, si es donés el cas,
els mestres del centre seran els responsables d’aquests
alumnes)
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CONSIDERACIONS FINALS
– Us demanem que durant el transcurs de l’activitat realitzeu les tasques de
control sobre els vostres alumnes. Estigueu localitzats a la finca per si es
produís algun problema amb algun alumne.
– Els components de l’organització no vigilaran els vostres alumnes fora
de l’activitat, per això els heu de tenir controlats i visibles per a que no es
“perdin” per les instal·lacions.
– EcoCamp ens cedeix gustosament les seves instal·lacions, per aquest motiu
heu de vigilar que es respecti l’entorn i que les deixalles es dipositin als
contenidors.

