COLÒNIES ESCOLARS A LA CASA DEL MAR
EDUCACIÓ PRIMARIA

LA CASA DEL MAR
És un Centre d’Interpretació Ambiental situat a tocar de mar de la platja de Fenals (Lloret de
Mar). L’Associació Mediambiental Xatrac hi realitza activitats tant de difusió i educació com de
recerca i conservació en l’àmbit de la biologia marina i del litoral. L’equip de l’entitat està format
per biòlegs, ambientòlegs i educadors.

Les instal·lacions compten amb una sala polivalent amb un aforament per a 30 persones, tot
un seguit d’espais a l’aire lliure també aptes per a dur a terme activitats i un centre de busseig
gestionat per una entitat col·laboradora.

L’ESTADA
Podeu escollir entre les dues opcions següents:
- Hotel Surf Mar especialitzat en grups d’escolars, situat a 600 metres de La Casa del
Mar. Allotjament en habitacions de 4 persones en règim de pensió completa (incloent
3 àpats diaris). Possibilitat d’ús de piscina, discoteca privada, minigolf i altres facilitats
a l’hotel.
- Càmping Santa Elena amb experiència amb grups escolars, situat a 800 metres de
La Casa del Mar. Allotjament en bungalow de 6 persones en règim de pensió completa
(4 àpats diaris). Possibilitats d’ús de piscina, discoteca i amplis espais oberts idonis
per a jocs a l’aire lliure.
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LES ACTIVITATS
Les activitats busquen l’entreteniment i la diversió dels nens sense oblidar l’educació amb
valors i la transmissió de coneixements i sobretot el respecte envers el medi ambient
Els valors que volem treballar són: el respecte, el pensament crític, l’alegria, la convivència,
la igualtat i la senzillesa.

Les activitats es duen a terme al mar, a la casa i al bosc mediterrani que envolta les
instal·lacions. Estaran impartides per monitors/es llicenciats en Biologia o Ciències Ambientals
i titulats en educació en el lleure. Així mateix i per tal de garantir la seguretat i bon
funcionament de les activitats, serà important comptar amb la presència dels professors durant
la seva realització.
Les activitats previstes estan adaptades als 3 cicles d’educació primària i tenen l’objectiu
d’estimular la curiositat i la participació a través d’experiències que impliquen l’ús dels sentits,
l’observació directa, el joc el pensament crític i el treball cooperatiu.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
SNORKEL. Itinerari guiat, amb tub, ulleres i aletes pel litoral on l’alumnat podrà gaudir de
l’experiència de submergir-se i descobrir què s’amaga sota la superfície del mar. Aquesta
activitat es realitza en grups reduïts per tal de garantir la màxima seguretat en tot moment.
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ELS ORGANISMES DEL MAR. Descobrirem els organismes marins a través de l’observació
directa, animals vius dels nostres aquaris que podrem tocar i observació de les nostres
col·leccions. Aprendrem a identificar-los i conèixer les seves adaptacions a l’ambient on viuen.

INICIACIÓ AL SUBMARINISME. Farem una explicació teòrica de l’equip de submarinisme i
de la manera més adient i segura de fer-ho servir. Cada nen gaudirà d’un petit viatge pel fons
marí acompanyat d’un instructor titulat. Depenent de les condicions meteorològiques es podrà
realitzar a la piscina. La pràctica no superarà mai el ràtio de 2 nens per instructor. En el cas
de no voler fer la pràctica de submarinisme realitzarem una excursió per les roques litorals.
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ESPORTS DE PLATJA. Introduirem nous esports com ara el tennis platja i flag football i
gaudirem del clàssic Volei platja a un espai com és la platja de Fenals amb condicions
òptimes per practicar aquests esports.

LA GIMCANA DEL BOSC. Aquesta activitat la realitzarem tots junts a la pineda litoral. Una
gimcana amb proves molt divertides relacionades amb el medi ambient on es valorarà la
creativitat, el treball en grup i els coneixements biològics.

CAIAC. Sortida amb caiacs, amb breu explicació teòrica. Itinerari per un indret amb alt valor
paisatgístic on realitzarem jocs i breus explicacions del mar i dels seus organismes.
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OLIMPIADES DE L’AIGUA. Competició esbojarrada entre grups de 3 o 4 nens on posaran a
prova les seves condicions físiques i raonaments lògics per superar diferents proves a l’aigua
del mar.
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PLÀNING (3 dies / 2 nits)
8.30-9.00
9.30-11.00
11.00-12.30

DIA 1

DIA 2

DIA 3

Sortida de l’escola

Esmorzar

Esmorzar

INICIACIÓ AL
SUBMARINISME

CAIAC

ESPORTS DE PLATJA

LES OLIMPIADES DE
L’AIGUA

Benvinguda i presentació
(hotel/ càmping)

13.00-15.00

Dinar + temps lliure
hotel/càmping

Dinar + temps lliure
hotel/càmping

Dinar + temps lliure
hotel/càmping

15.30-17.00

SNORKEL

LA GIMCANA DEL BOSC
TOTS JUNTS

Comiat

17.00-18.30 ELS ORGANISMES DEL MAR
19.00-20.30

Hotel/Càmping

Hotel/Càmping

20.30-21.30

Sopar

Sopar

22.00-23.00

Joc de nit

Disco

23.30

Dormir

Dormir

Segons el nombre total de participants es faran diversos grups (d’entre 12 i 16 alumnes) i faran activitats diferents
simultàniament. Durant els 3 dies, els grups aniran rotant per les diferents activitats fins haver-les fet totes.
Xatrac podrà modificar la/es activitat/s que cregui convenients quan la realització de les mateixes suposi un perill per
l’alumnat degut a causes meteorològiques.
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ELS PREUS
Activitats i monitoratge
Concepte
Colònies (Allotjament en
pensió completa i
activitats organitzades)

Modalitat

Hotel Surf Mar

Càmping Sta. Elena

2 dies 1 nit

109 €

97 €

3 dies 2 nits

170 €

147 €

4 dies 3 nits

231 €

196 €

5 dies 4 nits

292 €

246 €

Els preus són per estada i per nen.

Per estades de l’1 d’Abril fins al 21 de Maig hi ha un 10% descompte del total en la
modalitat d’allotjament a l’hotel Surf Mar!
El preu, que és exempt d’IVA per tractar-se d’una activitat educativa per als infants
realitzada per una entitat de caràcter social, inclou:
- Allotjament en règim de pensió completa a l’Hotel Surf Mar o al Càmping Santa Elena,
segons la opció escollida
- Organització i realització de les activitats per part de personal especialitzat
- 1 nit de servei de discoteca reservada
- Assegurança per a tots els participants
- Material de les activitats (Pedagògic, snorkel, fungibles,...)
- Fotografies submarines de les activitats d’aigua
- Els mestres i professors no han de pagar
- Mínim de 25 alumnes

Serveis extres : Serveis que no estan inclosos i caldria abonar-los a part:
- 1 àpat extra

9,5 € per persona

CONTACTE
Associació Mediambiental Xatrac
La Casa del Mar
Carrer Pius Font i Quer, s/n
17310 – Lloret de Mar
Girona

educacio@lacasadelmar.cat
670.293.265
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