
TEMPORADA
SETEMBRE09- AGOST 10

AMPA VILLALBA

Nº DE PARTICIPANTS: 
NIVELL: 6-11 ANYS
DATA: 30 JUNY-2 JULIOL  2 PENSIÓ COMPLETA + DINAR

1ER DIA
TIMING ACTIVITAT

10h a 13h Arribada a Can Putxet , presentació, 
explicació de les normes internes, 
instal·lacions, Activitat 1

13h a 14h Dinar

14h a 15h Vigilància

15h a 18h Activitat 2 (Berenar a mitja activitat), 

18h a 20h Lliure

20h a 21h Sopar

21h a 21.30h Vigilància

21.30h a 22.30h Joc de nit

2on DIA

TIMING ACTIVITAT

9h a 9:30h Esmorzar

9.30h a 10h Vigilància

10h a 13h Activitat 3

13h a 14h Dinar

14h a 15h Vigilància

15h a 18h Activitat 4(berenar a mitja activitat)



18h a 20h Lliure

20h a 21h Sopar

21h a 21.30h Vigilància

21.30h a 22.30h Joc de nit o disco (segons l’edat i 

preferències)

3ER DIA 
TIMING ACTIVITAT

9h a 9:30h Esmorzar

9.30h a 10h Vigilància

10h a 13h Activitat 5

13h a 14h Dinar

14h a 15h Vigilància

2 GRUPS: PETITS I GRANS

ACTIVITAT  Nº1 (PETITS I GRANS)

ORIENTACIO 

Per grups faran una cursa d’orientació. Cada equip portarà un mapa i/ o una brúixula 

(depenent de l’edat i el nivell dels nens),  hauran de trobar totes les fites que marca el 

mapa seguint un ordre, un cop les hagin reunit totes, amb l’ajuda de les tarjetes que 

hauran trobat a cada fita, hauran de desxifrar un enigma que el monitor els hi donarà.

ACTIVITAT  Nº2

GRANS

PAINTBALL

Equipats amb el material necessari per poder jugar a paintball, màscara, xaleco, peto i 

marcadora infantil, els nens jugaran en els camps del bosc a paintball. Bandera central, 

doble bandera, el capità, són alguns dels objectius que marcarem per fer les partides.

SAMARRETA



Els nens hauran de portar una samarreta clara, vella o nova i la tenyiran.

PETITS

JOCS D’AIGUA

Gimcana per equips on l’aigua serà l’element principal.

SAMARRETA

Els nens hauran de portar una samarreta clara, vella o nova i la tenyiran.

ACTIVITAT Nº 3

GRANS

BTT

Depenent de l’edat i del nivell dels participants s’anirà amb bicicleta per can putxet o pels 

seus voltants. Depenent de l'edat i del temps que es diposa per fer l'activitat també es 

podrà fer una classe  teòrica sobre la btt, reparació de punxades, que compon una 

bicicleta, que és necessari per anar d'excurssió. 

SEGWAY

El segway és un aparell futurista que funciona amb energia elèctrica i que es desplaça en 

totes direccions percebent cap a on es desplaça el pes de l'ocupant de l'aparell gràcies a 

un giroescopi que duu incorporat.

El monitor farà una clase d’iniciació al segway, comprovarà que el nen domina el segway i 

després farem una ruta per can putxet.

PETITS

QUADS

 Explicació del Quad i del seu funcionament, després els nens aniran amb el monitor a 

donar unes voltes pel circuit de quads i si són prou hàbils conduiran el quad. Iniciació  a 

l'educació  vial.

PARC AVENTURA

Els nens podran travessar un pont tibetà, pujar per una paret, creuar un túnel de cordes i 

tirar-se per una tirolina.



ACTIVITAT Nº 4

ESCALADA

Explicació del material necessari per escalar i descendir per una paret, arnesos, 

mosquetons, gigris, etc. Posar en pràctica la teoria i pujar per les vies d’escalada que hi 

ha

TIR AMB ARC

Explicació de la tècnica per intuïció  del tir amb arc i posada en pràctica de la mateixa 

mitjançant jocs. 

ACTIVITAT Nº 5 (TOTS JUNTS)

REPTES

Els reptes són unes activitats lúdico-competitives que tenen per objectiu la coordinació i 

cooperació dels membres d’un equip, és a dir, el treball en equip. Per equips i 

acompanyats d’un monitor aniran passant per diferents probes, el monitor els hi explicarà 

l’objectiu de cada prova i els membres de l’equip s’hauran de coordinar per fer-les de la 

millor manera posible en un temps determinat.

Al final cada equip obtindrà una puntuació.


