SORTIDA CULTURAL EXTRAESCOLAR
Cap de setmana a Sant Joan de les Abadesses

IDENTIFICACIÓ
Curs

3on Prim.

Grup

B

Any naixement nens 2002

Data sortida

02/04/11

Duració

2 dies

Pressupost

40 €/cap

Nº famílies

15

Nº adults

30

Nº nens

27

Contacte

Esther Romero

e-mail

essthersancho@gmail.com

Resum
Eix d’animació
Tota l’excursió va girar a l’entorn de la revolució industrial, i la necessitat d’obtenir
carbó per al funcionament de les fàbriques.
S’aprofità per a explicar als nens les condicions de vida de l’època, i la tecnologia
que feien servir per baixar el carbó des de les mines d’Ogassa fins a l’estació de
tren (el propi alberg!).
Alberg
Situat als afores de Sant Joan de les Abadesses, disposa d’habitacions col.lectives
(per als nens i nenes) i habitacions familiars (4 llits).
Si una parella vol ocupar una habitació familiar, cal que aboni un extracost.
http://www.santjoandelesabadesses.cat/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=533&Itemid=423&lang=ca
Disposa d’un espai exterior molt ampli que permet fer moltes activitats.
Es recomana pactar amb els responsables de l’alberg el menú que se servirà.
Cal portar les tovalloles. Els llençols i les flassades estan incloses al preu.
Patinada
La patinada la vam fer seguint la via verda que uneix Sant Joan de les Abadesses
fins a Ripoll. El tram que vam fer és d’uns 4,5 km, i arriba a una zona esportiva, on
vam berenar. És un bon lloc, també, per a rebre nous participants que vinguin en
cotxe.
Valoració
Ens ho vam passar tots molt bé.
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Horari aproximat

(en parèntesi hores marcades per l’Alberg)

Dissabte 2 d’abril
12:00

Arribada a l'Alberg (així aprofitarem millor el dia)

12:30

Visita a Sant Joan de les Abadesses

(13:30)

Dinar (macarrons i pollastre)

14:30

Temps lliure

15:30

Ambientació sobre la revolució industrial

15:45

Patinada fins a la zona esportiva (Els nens, per tant, cal que portin
patins en línia o patinets a algun mitjà de transport....)

17:30

Berenar (coques de Sant Joan de les Abadesses)

18:00

Tornada

19:00

Els jocs de la revolució industrial

(20:30)

Sopar (escudella i truita de patates)

21:30

Joc de nit: L’entrenament dels miners

23:00

A dormir

Diumenge 3
(09:00)

Esmorzar

10:15

Trasllat cap a Ogassa

10:30

Visita a les mines d’Ogassa (caminada guiada)

13:00

Tornada a l’albeg

(13:30)

Dinar (fideus a la cassola i estofat)

15:00

El transport de carbó entre Ogassa i Sant Joan de les Abadesses

15:30

L’hora dels adéus, i comiat dels qui pleguen aviat

17:30

Berenar (a càrrec de cadascú)

18:00

Final de festa

Comentaris
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Com arribar-hi
L'adreça i com arribar a l'alberg la trobareu a:
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=ca&geocode=&q=alberg+del+f
erro+Sant+Joan+de+Les+Abadesses,+Girona,+Catalunya&sll=42.248089,2.285
5&sspn=0.124783,0.220757&g=Sant+Joan+de+Les+Abadesses,+Girona,+Catal
unya&ie=UTF8&hq=alberg+del+ferro&hnear=Sant+Joan+de+Les+Abadesses&ll
=42.233824,2.284169&spn=0.015601,0.027595&z=15

Contactes
Guies de muntanya
CEA Alt Ter
Pau Ortiz
972 721 317
Molí Petit s/n -17860Sant Joan de les Abadesses
actiu@alt-ter.org
www.alt-ter.org

Pressupost
Trasllats

A compte de cadascú

Pensió completa + dinar

35,50 €/cap

Pesió complerta

29 €/cap

Mitja pensió

24 €/cap

Dinar/sopar suplementari 6,50 €/cap
Guia matinal

2 x 80 € a repartir entre els assistents

Altre material

40 € a repartir entre els assistents

Total

40 €/cap, aproximadament

Comentaris
Llit adicional: 10 €/llit (per aquelles parelles que vulguin dormir soles a l’habitació).
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Altres
Material (a banda del que es necessita pels jocs)

-

llanterna (almenys una per família)

-

cantimplora (una per família)

-

mocadors de les festes de maig (tots aquells que tingueu, siguin del color
que siguin)

-

Bambes

-

Roba còmode i de recanvi (nens i adults)

-

Corda (només aquells que en tingueu).

-

Uns patins en línia, patinets o patins per als nens (i grans si ho volen).

Serveis de l’alberg
- les tovalloles s’han de portar
Pel joc de nit
Vam acabar repartint coca (que una família havia fet a casa) i aigua, però amb
colorant negre (com el carbó!).

Documents adjunts
-

Joc de nit: L’entrenament dels miners (jocs)

-

Els jocs de la revolució industrial

-

El conte
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