CAL GORT

La Pobla de Cèrvoles (Les Garrigues)

Sortida i retorn
 10 i 11 de maig (dijous i divendres)
 SORTIDA: Dijous, a les 09:30 des de l’escola.
 ARRIBADA: Divendres, entre 16:15 i 16:30, aproximadament.
Objectius
 Disposar d’àmbits aliens a l’escola, de vivència directa i interactiva, sobre
temes desenvolupats durant el curs.
 Observar, conèixer i comprendre aspectes adequats a les matèries del
programa educatiu.
 Adquirir precisió i rigor en el llenguatge propi dels temes tractats.
 Potenciar les relacions personals i la convivència en un entorn diferent a
l’escolar.
 Gaudir de la natura i d’uns espais i entorns propis.
Metodologia i organització
 Mètodes basats en la dinàmica, participació i treball en equip.
 S’utilitzen fitxes per a cadascun dels tallers, adequats a les diferents edats.
 Un monitor per cada grup de 15 a 18 alumnes.
 Tallers d’aproximadament tres hores.
 NO cal portar material com llapis, colors....
Planificació d’activitats
Primer dia
 12:30 arribada a la casa. Preparació de les habitacions.
 14:00 dinar.
 15:00 presentació a càrrec dels monitors de Cal Gort.
 15:10 taller.
 18:00 temps lliure.
 20:30 sopar.
 21:30 joc de nit amb els monitors.
 22:30 desfilada de pijames.
 23:30 hora d’anar a dormir.
Segon dia
 08:00 Deixar lliures les habitacions i baixar les motxilles.
 09:00 Esmorzar.
 10:00 Taller.
 13:00 Dinar.
 14:00 Esbarjo amb els monitors.
 15:00 Tornada.
 Entre 16:30 i 17:00: Arribada.
Els tallers escollits:
 APICULTURA
És el taller estrella. Es visita un rusc d’abelles equipats amb els vestits d’apicultor.
Coneixen les abelles i la seva manera de viure. Es realitza una fitxa i s’emporten una
espelma feta amb cera d’abella cap a casa.
ELS CEREALS I EL PA
Els nens i les nenes fan un pa cadascú, que també s’emporten a casa. També es
realitza una fitxa.


El material necessari:
 Roba i calçats còmodes pel primer dia. (Pantalons llargs i sabates tancades
amb mitjons)
 2 mudes complertes, cada una dins d’una bossa de plàstic tancada, amb el
nom escrit. (Recordeu que hi heu de posar sabates també, amb el nom escrit a
la sola).
 Gorra de l’escola.
 Crema protectora pel sol i loció antimosquits (el 1r dia, ja posades).
 Impermeable (cangur).
 Lot (llanterna).
 Sac de dormir lligat a la motxilla.
 Llençol de sota i si algun/a nen/a no controla esfínters, protector del matalàs.
 La coixinera és opcional, ja que Cal Gort no ofereix coixins.
 L’esmorzar del primer dia en una bossa de plàstic amb el nom, a la mà, fora de
la motxilla.
 1 pijama.
 1 necesser amb el més bàsic (raspall de dents, pasta, pinta, sabó... Millor si
estan en compartiments separats).
 1 jaqueta per si fa fred a la nit.
 1 tovallola petita.
 1 bossa per la roba bruta.
La casa
 Situació: De Les Borges Blanques a 20 km; de Lleida a 50 km
 Capacitat: 112 places
 Habitacions: Hab. de 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14 i 35 places.

Orientacions diverses
 Cal avisar a les mestres en cas d’allèrgia alimentària o d’algun altre tipus.
També si cal posar-los-hi bolquers.
 A l’arribada a la casa de colònies trucarem a l’escola per avisar.
 Si hi hagués algun problema, algú es posés malalt/a o prengués mal, us
trucaríem per tal que vinguéssiu a buscar-lo. Estigueu localitzables.
 És imprescindible que tot estigui marcat.
 Us aconsellem que feu la motxilla amb ells/es per tal que sàpiguen què duen i
on ho porten.
 No es poden dur ni joguines, ni màquina de fer fotos, ni diners, ni llaminadures ni
menjar.
 Us agrairem que NO els vingueu a veure durant els dos dies d’estada.
 Us agrairem que NO truqueu a la casa de colònies. Truqueu a l’escola i ens
passaran l’avís.
 Si a la casa de colònies hi ha Internet, us enviarem un petit e-mail, al final del
dia. Per tal que sapigueu com ha anat tot.
Pagaments
 PREU TOTAL:
Pensió completa + 2 tallers + joc de nit + autocar = 112 €


IMPORT DE LA RESERVA:

40 €

 IMPORT PENDENT:
112 € - 40 € = 72 €
Al núm. de compte de CatalunyaCaixa
2013 3134 06 0210387445

