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- PROGRAMA D’ACTIVITATS - 

 
 
Data possible:  Del 24 al 28 de juny del 2013 
 

Nº aproximat de participants:  Entre 60 y 80 participants 
 
 El dilluns al matí arribada a la Granja-Escola, presentació de l’equip de 

monitors, ubicació en les cambres, confecció dels grups de treball 10-15 xiquets-es per 

grup, i a continuació primera sessió d’activitats.  

Cada grup en els cinc dies d’estada, participarà rotativament en algunes de les 

activitats següents: 

 

 

PROGRAMA DE GRANJA-ESCOLA I TALLERS: 

 

 Animals : la seua cura, costums, reproducció, alimentació... 

 Pujar a cavall. 

 Aula de Natura: herbaris decoratius i ambientadors naturals. 

 Itineraris pels voltants. 

 Hivernacle. 

 Taller de reciclatge. 

 Elaboració del pa. 

 Transformació d’aliments: elaboració de melmelades, pastissos… 

 Tallers artesanals: cistelleria, ciris aromàtics i cacau labial. 

 Tir amb arc (iniciació) 

 Piscina  

 Animació, vetllades nocturnes, jocs en la natura que ajuden a la convivència entre 

els participants. 
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PROGRAMA D’AVENTURA I TALLERS ARTESANALS: 

 

 Tirolina. És una tècnica bàsica per a superar desnivells en baixada. La persona 

participant ha de baixar des d’una altura determinada assegurat per un arnés i 

esmunyint el seu cos per una corda que li marca el camí. 

 Rocòdrom 

 Tir amb arc. És un esport que desenvolupa en els participants importants factors 

físics i psicològics, com la psicomotricitat, la visualització o la capacitat de 

concentració. 

 Orientació amb brúixoles. 

 Senderisme: recorreguts molt interessants pels voltants. 

 Cicloturisme: excursions amb bicicleta de muntanya, guiades pel monitor-a, per 

camins rurals o de muntanya, als racons més interessants de la zona. 

 Animals : la seua cura, costums, reproducció, alimentació... 

 Pujar a cavall 

 Tallers artesanals: cistelleria, argila o màscares. 

 Excursió a la Costa del Castell de Xàtiva. 

 Piscina  

 Animació, vetllades nocturnes, jocs en la natura que ajuden a la convivència entre 

els participants. 
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PRESSUPOST ESTADA 5  DIES (4 NITS) 
 
 
Instal·lacions disponibles:  
         Casablanca ......................................................... Xàtiva 
 
Nº aproximat de participants:  Entre 60 y 80 participants 
 

Preu:   125 €/plaça     (a partir de 3er de Primària, amb acts. d’aventura) 

             110 €/plaça     (de 5 anys fins 2on de Primària, amb acts. de granja i tallers) 

 
El preu inclou: 
 

 Pensió completa. Cinc menjades diàries: desdejuni, esmorzar, dinar, berenar i 

sopar. Des de l’esmorzar del dia 24, fins el dinar del dia 28. 

La cuina és casolana i elaborada en la instal·lació. 

 Assegurança de Responsabilitat Civil per a tots els participants. 

 Disponibilitat de la instal·lació en bones condicions per al seu ús.  

 Dormir en habitacions múltiples amb lliteres. 

 Piscina. 

 
 

 
 
 
 

 
                 Alfons Sanchis 

        Gerent NaturJove 


