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RIERA DE CIURET

Equipaments i serveis

Places 120 Tirolina Si

Km des de Barcelona 65 Calefacció Si

Sales 3 Piscina Si

Rocòdroms 2 Bosc propi Si

Riera de Ciuret és una masia restaurada situada en una  frondosa i plàcida vall  en el cor del Parc Natural del Montseny. Un 

entorn privilegiat i d'una gran bellesa idoni per gaudir de la natura dins dels seus magnífics boscos d'alzines, roures, 

castanyers, etc... 
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RIERA DE CIURET

PRIMER DIA

SEGON DIA

CINQUÈ DIA

Matí: Arribada, ambientació, jocs i instal·lació: Arribem a la casa de colònies, esmorzem, presentem la casa , les

normes i les colònies. Després farem un seguit de jocs i la instal·lació a les habitacions.

Tarda: Aventura I + Piscina : Rotació d’activitats d’aventura: Escalada i orientació.

Nit: Joc de Nit

Matí: Aventura II: Electron (simulació escala rescat d’helicòpter) i tirolina.

Matí: Cooperació d’astronauta + Piscina: En una nau espacial molts cops han de conviure uns quants astronautes

durant un llarg temps. Per que tot surti bé és molt important la cooperació entre ells. Nosaltres realitzarem un seguit de jocs

cooperatius a veure com ens en sortim.

Tarda: Explorem els planetes: Per tenir tots els coneixement necessaris per viatjar al espai aprendrem els planetes del

sistema solar i algunes de les seves peculiaritats mitjançant una gimcana plena de jocs.

Nit: Festa cloenda: Acomiadem les colònies amb una estona de jocs i dinàmiques musicals.

Camp d’entrenament d’astronautes:
A través d’un seguit de gimcanes, proves i activitats convertirem l’estada a la

casa en un camp d’entrenament d’astronautes.

QUART DIA

TERCER DIA

Matí: Jocs d’aigua + Piscina

Tarda: Aventura II : Circuit de ponts aeris i tir amb arc.

Nit: Joc de nit

Matí: Reptes: Els participants hauran d'aconseguir superar uns reptes on posarem a prova la seva la capacitat de

concentració ,l’habilitat i la rapidesa mitjançant jocs dinàmics i engrescadors.

Tarda: Aventura II + Piscina: Cros de muntanya i apilacaixes.

Nit: Joc de nit


