TROBADES DE
CENTRES
DE SECUNDÀRIA
CAIAC
PÀDEL SURF
HIDROPEDALS
4t d’ESO
Curs 2021 – 2022

TROBADES DE CENTRES D’ENSENYAMENT
(4t d’ESO)
CAIAC, PÀDEL SURF I HIDROPEDALS
Riudecanyes Aventura

INFORMACIÓ GENERAL DE LA TROBADA
Lloc de realització de
l’activitat

Base Nàutica de Riudecanyes Aventura (al Pantà de Riudecanyes)
https://goo.gl/maps/rWLHWcBtdj42

Nombre màxim de
participants per jornada

46 alumnes, que estiguin cursant 4t d’ESO

Equipament necessari i
obligatori

Preu de l’activitat per
participant

-

Roba esportiva (adient amb l’època de l’any)

-

Mascareta

-

Banyador, tovallola i xancletes (es recomana que siguin lligades).

-

Si s’escau, subjecció per les ulleres

-

Samarreta de màniga curta que es pugui mullar (per portar sota
l’armilla durant l’activitat)

-

Crema protectora solar i gorra

-

Roba de recanvi.

-

L’esmorzar i aigua

-

Dinar (opcional, si el centre marxa a les 15:30h)
20,00 €
(inclou: l’activitat i el bus d’anada i tornada)

8:45h a 9h: Recollida dels alumnes del centre educatiu
9:30h: Esmorzar i confecció dels grups
10h: Inici de les activitats

Horaris generals

13:30h: Final de l’activitat i recollida del material
14 h: Tornada al centre educatiu d’origen, per aquells centres que
NO es quedin a dinar a Riudecanyes.
15:30 h: Tornada al centre educatiu d’origen, per aquells centres que
es quedin a dinar a Riudecanyes.
(L’organització es reserva el dret de modificar aquests horaris pel bon
funcionament de l’activitat)
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ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
–

Les activitats les portaran a terme monitors/es especialitzats de Riudecanyes
Aventura.
– El grup es dividirà en dos per dur a terme les tres activitats programades (en dues
rotacions):
o Caiac i pàdel surf
o Hidropedals
– Els/les alumnes inscrits/es participaran en les dues 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 professors/es del centre seran els responsables d’aquests alumnes.

CONSIDERACIONS IMPORTANTS
L’objectiu és oferir una activitat totalment recreativa. Es pretén que tots els
participants realitzin activitats lúdic esportives basant-se amb una
relació amb e l s alumnes del mateix grup de convivència (sense
interactuar amb alumnes d’altres centres educatius o d’altres grups del mateix
centre).
Durant tota l’activitat els alumnes, monitors/es i professors/es acompanyants hauran de portar la
mascareta posada. Durant les rotacions cap a les diferents activitats i durant les estones de descans
els alumnes també l’hauran de portar obligatòriament.
Us demanem que durant el transcurs de l’activitat realitzeu les tasques de control sobre els
vostres alumnes. Estigueu localitzats i localitzades per si es produís algun problema amb algun
alumne.
Durant les estones de descans cada centre és responsable dels seus alumnes. Els components de
l’organització no els vigilarem, per això els heu de tenir controlats i controlades.
L’activitat està pensada per a que sigui una sessió dins de l’àrea d’Educació Física, per a aquest
motiu està prohibit que alumnes fumin i utilitzin el telèfon mòbil durant l’activitat.

