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casa rural per tot tipus de públic, trobades familiars, casaments,

CAN SOLÀ. LA CASA

1.

Can solà funciona com a

aniversaris, però sobretot per a estades escolars.
Les instal·lacions consten d’esplanades de gespa amb lleus desnivells i camins que permeten la
pràctica de tot tipus d'activitats a l'aire lliure i l’accessibilitat a persones amb diversitat funcional.
El paisatge està composat per boscos d'alzines, roures i pins, combinat amb infraestructures
esportives, d'aventura, hort i galliner. La finca té un total de 10 hectàrees.
Hi ha 3 edificis principals. En primer lloc la casa, amb dos menjadors, la cuina, sala de reunions i
lavabos mixtes. En segon lloc, i seguint el camí de pedres, hi trobem les habitacions, just a
l’entrada a la finca per la zona del pàrquing, ideal per descarregar els equipatges i instal·lar-se
còmodament. En tercer lloc, la sala polivalent, un altre espai cobert on poden desenvolupar tallers o
activitats en cas de pluja.

EQUIPAMENTS
-

2 menjadors a la casa principal

-

Cuina casolana

-

Sala polivalent de 70m² amb lavabos i safareigs

-

Carpa de 190m², amb equip de so i llums permanents

-

Capacitat per a 170 persones.

-

Habitacions de 10, 24 i 26 places amb 2wc i dutxes

-

Calefacció als menjadors i habitacions.

-

Sala de reunions/ pel professorat (llençols per qui ho sol·liciti)

-

Piscina de 6 x 16 metres

-

2 Camps de futbol 7 i 11 de gespa

-

1 camps de futbol 11 de sorra

-

Camp de basquet i de voleibol- platja

-

Rocòdrom, zona de Tir amb arc, tirolines i circuit d’orientació

-

Extensió de bosc propi

-

Zona pícnic / zona de psicomotricitat al bosc.
*Serveis mèdics (CAP) a Vilobí d’Onyar.
Hospital mes proper Santa Caterina de Girona.

__________________
__________________
professionals del món del lleure,
__________________

COLÒNIES. DESENVOLUPAMENT DE L’ESTADA
LLEURE I AVENTURA és la suma d’un equip de
especialitzats en l’àmbit educatiu i escolar.

La nostre màxima de treball és poder donar-vos un tracte personalitzat per poder oferir-vos la
proposta que millor s’adapti a les vostres necessitats educatives.
Tan l’equip de Lleure i Aventura i Can Solà posem el màxim esforç en fer que la vostre estada
tingui tota la qualitat educativa, el millor tracte cap a l’equip docent i que siguin uns dies
inoblidables pels alumnes.
Pel que fa a les activitats, cada any formem un equip propi i multidisciplinari de gent jove que
sent passió pel món del lleure i que gaudeix fent colònies escolars, per que tothom s’emporti el
millor record de la seva estada.

Equip de monitors/es i coordinació
-

Al arribar, l’equip de monitors/es rebrà a l’escola i indicarà el lloc per esmorzar. Juntament
amb l’equip de mestres, faran l’acompanyament fins l’hora d’inici de la programació (10:30h
aprox.).

-

Mestres i el coordinador/a es reuniran un moment per fer un repàs del nombre de nens/es,
horaris i, si fos el cas de dinar a la casa, al·lèrgies alimentàries.

-

Quan a les activitats, monitors/es formaran subgrups abans de començar, a no ser que
l’escola ho faci abans de l’estada.

-

Monitors/es s’encarreguen de les activitats programades i la vigilància mestre el equip
docent menja.

Horari d’activitats: 10:30h a 12:30h / 14:30h a 16:00h
Els temps lliures marcats en l’horari de l’estada són a càrrec del professorat.
L’horari pot variar segons les edats, el tipus d’activitat i altres factors condicionants
com la climatologia.

RATIOS


1 monitor/a per cada 12-15 nens/es per a Educació Infantil.



1 monitor/a per cada 15-20 nens/es per a Educació Primària



1 monitor/a per cada 18-20 nens/es per a Secundària.

Funcionament dels àpats i les al·lèrgies/ intoleràncies alimentàries
En cas de dinar a Can Solà: prèviament a l’estada cal fer arribar a coordinació el llistat d’infants
i adults amb al·lèrgies alimentàries. Especificar el nom i cognom, curs i a què és al·lèrgic/a.
Els menjars que es serveixen son de cuina casolana, seguint la nostre dieta mediterrània.
Els possibles canvis de menú es comunicaran màxim 10 dies abans de l’estada. Si no la casa
servirà el menú proposat.
Els/les mestres o el infants han de parar taula. Al acabar, cada alumne col·labora en retirar el
seu plat, got, cobert, safata i reciclar correctament les restes. Es facilitarà una escombra i una
galleda amb aigua i sabó per rentar les taules. Els/les mestres s’encarreguen de servir el dinar.

Els monitors mengen al mateix temps que els/les alumnes.
L’equip docent menja durant l’estona que els monitores realitzen el servei de vigilància.

DRETS D’IMATGE
La major part de les escoles demanen els drets d’imatge als tutors dels nens i nenes abans de
les colònies per fer publicacions, generalment a web del centre.
Nosaltres també volem fer-ne un ús adequat i respectuós. Per tant, si hi ha alguna persona que
NO te autorització o el grup prefereix que no en fem, si us plau comuniqueu-ho a coordinació.
La nostra única intenció és mostrar a les xarxes socials les diferents activitats temàtiques,
d’aventura i oci que anem fent al llarg de la temporada i agrair la vostre confiança.

COM ARRIBAR A CAN SOLÀ:
Consulteu la web www.cansola.com en l’apartat Benvinguts a Can solà.
(indicacions amb Google Maps)

SORTIDES D’UN DIA

_________________________________
_________________________________
Les activitats, tant curriculars com lúdiques, es presenten a través d’una temàtica, que difereix
en cada cicle educatiu. Aquest, serà el______
fil conductor de les activitats durant la sortida i ens

OU

!

permet treballar aspectes com la cohesió de grup, la imaginació o la creativitat.

Objectius generals
 Promoure un espai d’aprenentatge i oci, en el qual també es poden transmetre valors
humans com ara compartir, respectar als companys/es o treballar en equip.
 Realitzar activitats engrescadores i/o oferir programacions alternatives, creatives i
participatives.
 Proporcionar coneixements generals, com potser la fauna i flora del nostre entorn, o
específics de cada centre d’interès (tècniques de circ, conèixer personatges històrics,
llegendes, etc) .
 Potenciar l'autonomia dels nois i noies i vetllar perquè s’hi sentin a gust.
 Ser conscient de com d’important és respectar i cuidar el medi ambient, així com de les
instal·lacions i dels recursos utilitzats (com ara el material emprat durant les activitats).
 Gaudir i experimentar en un entorn que no és l’habitual.

Educació
infantil

Cicle
inicial

Cicle
Mitjà

Cicle
superior

El meravellós món del Circ
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PROPOSTES SORTIDES D’UN DIA
Escola de Màgia
Entre tam-tams i tipis

Olimpíades a l’Antiga Grècia
El món dels Bandolers
Raid d’Aventura

ALTRES SORTIDES D’UN DIA
Les sortides d’un dia són perfectes perquè els nens i nenes gaudeixin en mig de la natura i
sortir de la quotidianitat.
I el millor moment per fer-ho és aprofitant els canvis d’estació, les festes populars, fi de curs
o simplement per fer pinya!

SORTIDES TRIMESTRALS

- Castanyada
- Casta-Halloween
- Bosc a la tardor
- Dinàmiques Outdoor
de coneixença i
cohesió de grup.
- Educació emocional
- Carnestoltes
... i moltes més.

PER LA E.S.O

SORTIDES TEMÀTIQUES
- Circ
- Els Indis
- Els Bandolers
- Les Olimpíades
- L’edat Mitjana
... i moltes més

FINAL DE CURS
- Aventura
- Dinàmiques H2O
- Geocaching
- Iniciació a l’escalada
- Passejades a cavall
- BTT
... i moltes més

- Gimcana d’aigua
- Aventura a
la piscina.
- Temps d’aventura
- Geocaching
... i moltes més.

PROPOSTES DE SORTIDES D’UN DIA

ESCOLA DE MÀGIA

___________________
___________________
___________________
_

EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

HORARI / PROGRAMACIÓ
10:00

Arribada i descoberta
i presentació de la Sortida

Temps a càrrec mestres

Esmorzar

Activitat dirigida per mestres
amb suport de monitors/es

El Bosc Encantat!!
(recorregut de Natura i dels
Sentits)

Temps a càrrec de
monitors/es

Temps lliure i rentat de mans

Temps a càrrec mestres

Dinar

Temps a càrrec mestres

Temps d’esbarjo

Temps a càrrec de
monitors/es

Entrenament del Bruixot
(Circuït de psicomotricitat)

Activitat dirigida pels
monitors/es

10:00-10:30

10:30-12:30

12:30-13.00

13:00-14:00

14:00-14:30

14:30-16:00

Cloenda

ACTIVITATS
Arribada, descoberta i presentació de la sortida
Un cop arribats a la casa de colònies, esmorzarem i coneixerem els monitors/es que ens
acompanyaran, els espais exteriors més propers, la casa i les normes de la nostre estada.
Presentació del centre d’interès
Com a director de l’escola de màgia, el Mag Poff ens donarà la benvinguda i ens agrairà que
haguem vingut tan ràpid en resposta al seu missatge. La seva tasca com a mag, és cuidar de la
natura i donar a conèixer els seus coneixements de Gran Bruixot. Però resulta que ha perdut
els poders i necessita urgentment el nostre ajut per recuperar-los.
El Bosc Encantat (Recorregut de Natura i els Sentits)
El Mag Poff ens vol preparar un beuratge màgic però, per fer-ho, necessita uns ingredients
secrets. La nostre missió serà ajudar-lo a buscar pel bosc aquests petits tresors amagats.
Però no serà tant fàcil, per trobar-los haurem de fer ús de tots els nostres sentits.
Entrenament de Bruixot! (Circuït de psicomotricitat)
Per ser uns bons ajudants de bruixes i bruixots hem d’estar en forma. Com a entrenament,
haurem de superar diferents proves d’agilitat, d’equilibri, punteria i jocs de cucanya.

ENTRE TAM TAMS I TIPIS
EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

HORARI / PROGRAMACIÓ
10:00

10:00-10:30

10:30-12:30

Arribada i descoberta
i presentació de la sortida

Temps a càrrec mestres

Esmorzar

Activitat dirigida per mestres
amb suport de monitors/es

“Coneixem la Mare Natura”
(recorregut de natura)

Temps a càrrec de
monitors/es

i “Fem el nostre Poblet”
12:30-13.00

13:00-14:00

14:00-14:30

Temps lliure i rentat de mans

Temps a càrrec mestres

Dinar

Temps a càrrec mestres

Temps d’esbarjo

Temps a càrrec de
monitors/es

Vull ser indi!!

Activitat dirigida pels
monitors/es

14:30-16:00
Cloenda

ACTIVITATS
Arribada, descoberta i presentació de la sortida
Un cop arribats a la casa de colònies, esmorzarem i coneixerem els monitors/es que ens
acompanyaran, els espais exteriors més propers, la casa i les normes de la nostre estada.
“Coneixem la Mare Natura i “Fem el nostre Poblet”
Iniciarem l’itinerari fent un tomb per l’entorn natural de la casa de colònies Can Solà.
A mesura que ens anem endinsant al bosc, anirem fent parades i descobrirem l’entorn que ens
envolta per mitjà dels sentits a través del joc.
Després, aprofitarem i agafarem de la mare natura tot el necessari per començar a fer el nostre
poblat (construcció i decoració dels tipis, tòtem, etc)

Vull ser indi!!
Per arribar a ésser uns bons guerres i guerreres haurem d’anar superant diferents proves en
forma de gimcana. Realitzarem diferents jocs relacionats amb la mare terra i el respecte cap a
la natura.

EL MARAVELLÓS MÓN DEL CIRC
EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

HORARI / PROGRAMACIÓ
10:00

10:00-10:30

10:30-12:30

12:30-13.00

13:00-14:00

14:00-14:30

Arribada i descoberta
i presentació de la sortida

Temps a càrrec mestres

Esmorzar

Activitat dirigida per mestres
amb suport de monitors/es

Entrenament Circense i
Taller de Circ

Temps a càrrec de
monitors/es

Temps lliure i rentat de mans

Temps a càrrec mestres

Dinar

Temps a càrrec mestres

Temps d’esbarjo

Temps a càrrec de
monitors/es

El Circ-Cot presenta!!

Activitat dirigida pels
monitors/es

14:30-16:00
Cloenda

CICLE SUPERIOR

ACTIVITATS
Arribada, descoberta de les instal·lacions i presentació de la sortida
Un cop arribats a la casa de colònies, esmorzarem i coneixerem els monitors/es que ens
acompanyaran, els espais exteriors més propers, la casa i les normes de la nostre estada.
Presentació del Centre d’interès i “Entrenament Circense!”
Primer, coneixerem als diferents personatges del nostre Circ-Cot. Aquests artistes ens
explicaran que cal fer per formar part del món de l’espectacle.
Tot seguit ens convidaran a posar-nos en forma i a aprendre les diferents disciplines del circ per
convertir-nos en artistes com ells.
“ El Circ - Cot presenta... ”
En aquesta activitat aprendrem a tenir consciència corporal, com els funambulistes.
Practicarem amb la corda fluixa, rodets d’equilibri, xanques, plats xinesos, pals ...
No hi haurà equilibri que se’ns resisteixi.
També passarem per diferents estacions amb petites proves per aprendre a fer malabars.
Disposarem de diferents materials com boles , bitlles, carioques, diàbolos, aros, mocadors,
hula-hops, etc.

AVENTURA MEDIEVAL
EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ INFANTIL

HORARI / PROGRAMACIÓ
10:00

10:00-10:30

10:30-12:30

12:30-13.00

13:00-14:00

14:00-14:30

Arribada i descoberta
i presentació de la sortida

Temps a càrrec mestres

Esmorzar

Activitat dirigida per mestres
amb suport de monitors/es

Torneig Medieval

Temps a càrrec de
monitors/es

Temps lliure i rentat de mans

Temps a càrrec mestres

Dinar

Temps a càrrec mestres

Temps d’esbarjo

Temps a càrrec de
monitors/es

Vull ser cavaller!!

Activitat dirigida pels
monitors/es

14:30-16:00
Cloenda

ACTIVITATS
Arribada, descoberta de les instal·lacions i presentació de la sortida
Un cop arribats a la casa de colònies, esmorzarem i coneixerem els monitors/es que ens
acompanyaran, els espais exteriors més propers, la casa i les normes de la nostre estada.
Torneig Medieval
Per arribar a ésser bons ajudants de cavallers i cavalleresses, hem de fer un torneig medieval.
Per equips, disputarem diferents proves com ara duels, participarem en una justa, afinarem la
nostre punteria amb arcs i ballestes i moltes sorpreses més.
Vull ser cavaller
Una vegada s’ha acabat el Torneig medieval, farem una gimcana passant per diferents proves
d’investidura de cavaller. Decorarem el nostre pendó, afinarem la nostre punteria amb el nostre
drac- tragaboles i jugarem a diferents jocs tradicionals medievals, com les ferradures, bitlles,
etc.

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

HORARI / PROGRAMACIÓ
10:00

10:00-10:30

10:30-12:30

12:30-13.00

13:00-14:00

14:00-14:30

14:30-16:00

Arribada i descoberta
i presentació de la sortida

Temps a càrrec mestres

Esmorzar

Activitat dirigida per mestres
amb suport de monitors/es

Torneig Medieval

Temps a càrrec de
monitors/es

Temps lliure i rentat de mans

Temps a càrrec mestres

Dinar

Temps a càrrec mestres

Temps d’esbarjo

Temps a càrrec de
monitors/es

Gimcana d’investidura
Cloenda

Activitat dirigida pels
monitors/es

ACTIVITATS
Descoberta de les instal·lacions i Presentació de la Sortida
Durant aquest dia viurem a l’Edat Mitjana, a una escola de cavallers molt antiga i coneixerem
al Cavaller Aldric, que és un gran cavaller medieval i que ens ensenyarà com arribar a ésser
ajudants de cavallers!!!
Torneig Medieval
Per arribar a ésser bons ajudants de cavallers, hem de fer un torneig medieval , a on per
equips, disputaran diferents proves per tal d’arribar a ser grans cavallers i cavalleresses.
Entre les proves disputarem duels, participarem a una justa, afinarem la nostra punteria amb
l’arcs i ballestes i moltes sorpreses més....
Gimcana d' investidura
Una vegada fet el Torneig Medieval farem una gimcana passant diferents proves
d'investidura de Cavaller, com la confecció del nostre pendó, jocs de punteria i jugarem a
diferents jocs tradicionals medievals, com les ferradures, bitlles, etc.... fins arribar a ésser
investits com a veritables cavallers!!!

CICLE SUPERIOR

HORARI / PROGRAMACIÓ
10:00

10:00-10:30

10:30-12:30

12:30-13.00

13:00-14:00

14:00-14:30

14:30-16:00

Arribada i descoberta
i presentació de la sortida

Temps a càrrec mestres

Esmorzar

Activitat dirigida per mestres
amb suport de monitors/es

Torneig Medieval

Temps a càrrec de
monitors/es

Temps lliure i rentat de mans

Temps a càrrec mestres

Dinar

Temps a càrrec mestres

Temps d’esbarjo

Temps a càrrec de
monitors/es

El Gran Joc del Castell
Cloenda

Activitat dirigida pels
monitors/es

ACTIVITATS
Descoberta de les instal·lacions i Presentació de la Sortida
Durant aquest dia viurem a l’Edat Mitjana, a una escola de cavallers molt antiga i coneixerem
al Cavaller Aldric, que és un gran cavaller medieval i que ens ensenyarà com arribar a ésser
ajudants de cavallers!!!

Torneig Medieval
Per arribar a ésser bons ajudants de cavallers, hem de fer un torneig medieval , a on per
equips, disputaran diferents proves per tal d’arribar a ser grans cavallers i cavalleresses.
Entre les proves disputarem duels, participarem a una justa, afinarem la nostra punteria amb
arcs i ballestes i moltes sorpreses més....

El Gran Joc del Castell
Joc de l'oca gegant a on ens divertirem passant en equips moltes i molt variades proves de
l’època medieval i el nostres temps...

OLIMPÍADES A L’ANTIGA GRÈCIA
EDUCACIÓ INFANTIL
CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

HORARI / PROGRAMACIÓ
10:00

10:00-10:30

10:30-12:30

12:30-13.00

13:00-14:00

14:00-14:30

14:30-16:00

Arribada i descoberta
i presentació de la sortida

Temps a càrrec mestres

Esmorzar

Activitat dirigida per mestres
amb suport de monitors/es

Entrenament Olímpic

Temps a càrrec de
monitors/es

Temps lliure i rentat de mans

Temps a càrrec mestres

Dinar

Temps a càrrec mestres

Temps d’esbarjo

Temps a càrrec de
monitors/es

Les Olimpíades!
Cloenda

Activitat dirigida pels
monitors/es

ACTIVITATS
Descoberta de les instal·lacions i Presentació de la Sortida
Un cop arribats a la casa de colònies, esmorzarem i coneixerem els monitors/es que ens
acompanyaran, els espais exteriors més propers, la casa i les normes de la nostre estada.

Entrenament Olímpic!!!
Coneixerem als diferents personatges i per participar en unes Olimpíades Gregues hem
d’estar en forma i aprendre les diferents disciplines atlètiques i ens divertirem entrenant-nos
per arribar a ser els millors atletes..

Les Olimpíades
A petició dels nostres personatges, farem el nostres pentatló a través de cinc disciplines
olímpiques de l’antiga Grècia: llançament de javelina, llançament de pes i de disc, cursa de
cavalls i de relleus, salt de llargada i baralla d'equilibris.

EL MÓN DELS BANDOLERS
EDUCACIÓ INFANTIL
CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

HORARI / PROGRAMACIÓ
10:00

10:00-10:30

10:30-12:30

12:30-13.00

13:00-14:00

14:00-14:30

14:30-16:00

Arribada i descoberta
i presentació de la sortida

Temps a càrrec mestres

Esmorzar

Activitat dirigida per mestres
amb suport de monitors/es

Vida Bandolera

Temps a càrrec de
monitors/es

Temps lliure i rentat de mans

Temps a càrrec mestres

Dinar

Temps a càrrec mestres

Temps d’esbarjo

Temps a càrrec de
monitors/es

Descoberta territori Bandoler
(gimcana d’orientació)

Activitat dirigida pels
monitors/es

Cloenda

ACTIVITATS
Descoberta de les instal·lacions i Presentació de la Sortida
Un cop arribats a la casa de colònies, esmorzarem i coneixerem els monitors/es que ens
acompanyaran, els espais exteriors més propers, la casa i les normes de la nostre estada.
Vida Bandolera
Per a ser uns bons bandolers hem d’estar en forma i conèixer com vivien els veritables
bandolers catalans i ens divertirem fent un circuit de psicomotricitat, entrenament i punteria.
Descoberta del Territori Bandoler
Farem una divertida cursa d'orientació amb moltes proves que ens serviran per conèixer
millor que ningú el territori i no ser enxampats per les tropes reials

Estimats amics i amigues
Al petit poble de Viladrau, en un mas envoltat de boscos en mig de les
Guilleries, hi nasqué en Joan Sala, més conegut amb el nom d’en
Serrallonga.

Malgrat que el mas dels Sala era dels millors del poble, ell no n’era l’hereu i
va haver de buscar fortuna en una altre lloc.

En aquell moment, a Catalunya, manava el Rei Felip IV, anomenat

“l’ Escanyapobres”. Se’n aprofitava dels més pobres per quedar-s’ho tot!
En Serrallonga, en veure tanta injustícia, va començar a fer de Bandoler
assaltant els carruatges que passaven pel Camí Reial. Robava tots els
correus del Rei per ,desprès, repartir-ho entre la gent més pobre.

Ara bé, el Rei Felip IV ha descobert qui li està robant totes les seves riqueses i,
a més a més, algú li ha fet saber que en Serrallonga vol trobar-se ben aviat
amb la seva estimada Margarida aquí, a Can Solà.

L’Antic, el capità de la guàrdia reial, ja fa temps que va darrere d’en
Serrallonga, i li segueix els passos de ben a prop.

Voleu saber com acaba aquesta història? Voleu ajudar a en Serrallonga?

Voleu ser companys i companyes d’aventures i convertir-vos en bandolers i
bandoleres?

Doncs us proposem venir i formar part d’aquesta llegenda.
Per cert, jo sóc en Jaume, més conegut com a Fadrí de Sau, el lloctinent de la
banda dels Nyerros d’en Serrallonga.

Si veniu per bé, endavant. Ara, si veniu per mal...

Fadrí de Sau

RAID D’AVENTURA
EDUCACIÓ INFANTIL
CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

HORARI / PROGRAMACIÓ
10:00

10:00-10:30

10:30-12:30

12:30-13.00

13:00-14:00

14:00-14:30

14:30-16:00

Arribada i descoberta
i presentació de la sortida

Temps a càrrec mestres

Esmorzar

Activitat dirigida per mestres
amb suport de monitors/es

Team Building

Temps a càrrec de
monitors/es

Temps lliure i rentat de mans

Temps a càrrec mestres

Dinar

Temps a càrrec mestres

Temps d’esbarjo

Temps a càrrec de
monitors/es

Geocaching
(gimcana d’orientació)

Activitat dirigida pels
monitors/es

Cloenda

ACTIVITATS

Descoberta de les instal·lacions i Presentació de la Sortida
Un cop arribats a la casa de colònies, esmorzarem i coneixerem els monitors/es que ens
acompanyaran, els espais exteriors més propers, la casa i les normes de la nostre estada.

Team Building
Farem diferents dinàmiques d'outdoor treballant la cooperació, treball en equip, coordinació i
competició amb diferents proves i dinàmiques.

Geocaching
Farem un autèntic Geocaching i ens orientarem amb mitjans artificials de nova creació.
Mitjançant els GPS terrestres, farem un circuit a on es tracta de trobar unes fites en un ordre
determinat que ens portaran a trobar els nostres geocaches i descobrir el tresor amagat.
Els grups tindran les coordenades al GPS i buscaran les fites una a una i cada grup tindrà un
ordre diferent.
A l’acabar cada grup, podrem comprovar quin recorregut han fet i en quin ordre han trobat les
fites, mitjançant el rastre que deixa el GPS

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS
LLEURE I AVENTURA

CANSOLÀ,
casa de colònies

@lleureiaventura

@can_sola_vilobi

Jordi Soguero

Telèfon 972 473 492 - 660 84 08 19

Telèfon 93 398 63 01 - 649 56 98 70

info@cansola.com / www.cansola.com
(Vilobí d’Onyar, Girona)

info@lleureiaventura.com
www.lleureiaventura.com

