Necessites més informació?

938 370 966

La Fosca - Art de pesca i Entorn Marí
Palamós - Província de Girona
Apte per a Infantil, Primària, Secundària

Descripció:
Al municipi de Palamós, a la comarca del Baix Empordà, a 1 km de la platja de la
Fosca i del poble de Palamós.
A 119 km de Barcelona i a 30 km de Girona.

Equipaments:
- 166 places.
- Habitacions de 4, 5 i 6 places amb bany.
- 2 sales de jocs i esbarjo,1 aula-laboratori i 1 sala d'aquaris.
- Sala de professors.
- Piscina, pati gran i jardí.
- Poliesportiu municipal a 500 metres de la casa.

Activitats:
** Programa Art de Pesca (EI, CI, CM, CS)
. El port de Palamós: recorregut pel moll de pesca per viure l'ambient pesquer.
Museu de la pesca, llotja i subhasta del peix.
. Litoral rocós: recollida, identificació i classificació d'espècies marines pròpies de la
zona.
. En vaixell a les Illes Medes: des del port de pesca de l'Estartit s'inicia un viatge per
les Illes Medes a bord d'un vaixell amb quilla de vidre que permet observar el fons
marí d'aquest espai natural.
. Cuiners a bord: realització d'un taller de cuina en el mateix port de Palamós,
utilitzant productes mediterranis.
. Aventura al mar (CM, CS, ESO): realització d'un circuit d'habilitats per a sobreviure
a bord d'un vaixell.
. El fons marí: espai d'observació en aquaris de la vida marina dels hàbitats més
característics de la zona.
. Tots a bord (EI, CI): embarcats en un bot situat a la piscina del centre de colònies,
s'inicia una travessa durant la qual cal remar i utilitzar correctament les arts de
pesca, demostrar un bon coneixement del llenguatge mariner i, al mateix temps,
conèixer i superar les inclemències meteorològiques que es viuran al llarg de la
travessa.
. Terra, aire i mar (EI, CI).
. Activitats de nit: jocs, vetllades o festa final.
** Programa nàutic esportiu (a partir de l'1 de juny - ESO) - NOVETAT!
. Circuit de ponts: Caminarem per un circuit aeri de diferents tipus de ponts
enlairats.
. Caiac: Utilització autònoma d’una embarcació, fàcil de maniobrar i molt segura
per a la seva estabilitat.
. Esports a la platja: Farem tornejos per equips de diferents modalitats d’esports a
la platja.
. Escalada als arbres: Escalada a un arbre amb la força dels braços i cames i un
sistema de lliscament utilitzat per professionals de l’aventura.
. Paddle surf: Experimentar les nocions bàsiques del paddle surf.
. Snorkel: Experimentar la observació i diferenciació de les espècies més
característiques.
. Activitats de nit: Jocs de nit. Vetllada o festa final.

Des de

75,66€

** Programa Entorn Marí. (ESO - Crèdit de síntesi)
. Illes Medes, ports de pesca, vents i el Mar Mediterrani, constitueixen el marc que
envolta els nostres centres d'investigació marina, equipaments i recursos científics,
que ofereixen un extens programa de recerca i observació de l'entorn marí. L'eix
estructurador que permet fer aquest treball de síntesi realment interdisciplinari és
la preparació d'una exposició.

Preus:
- Colònies del programa Escola del Mar:
** 3 dies/2 nits des de 111,07.-€ per alumne en temporada mitja (14 a 30 abril), o
116,91.-€ en temporada alta (maig i juny) amb allotjament, 2 pensions completes,
dinar del 1er dia i programa d'activitats.
** 2 dies/1 nit des de 75,66.-€ per alumne en temporada mitja (14 a 30 abril), o
77,51.-€ en temporada alta (maig i juny) amb allotjament, 1 pensió completa, dinar
del 1er dia i programa d'activitats.
- Colònies del programa nàutic-esportiu:
** 3 dies/2 nits des de 136,49.-€ per alumne (només juny) amb allotjament, 2
pensions completes, dinar del 1er dia i programa d'activitats.
** 2 dies/1 nit des de 88,56.-€ per alumne (només juny) amb allotjament, 1 pensió
completa, dinar del 1er dia i programa d'activitats.
- Crèdit de síntesi Entorn Marí:
** 3 dies/2 nits des de 123,38.-€ per alumne en temporada mitja (14 a 30 abril), o
129,86.-€ en temporada alta (maig i juny) amb allotjament, 2 pensions completes,
dinar del 1er dia i programa d'activitats.
- Consultar preus per a estades i dates concretes (segons temporada).
- Preus amb l'IVA inclòs.

Tingues en compte
. Les habitacions cal deixar-les abans de començar l'activitat del matí de l'últim dia
contractat.
. Cal fer un pagament inicial (bestreta) del 30% per tal que la reserva sigui
definitiva.
. Si ho necessiteu, nosaltres ens podem encarregar del servei d'autocars des de
l'escola a bons preus.

Tel. 938 370 966

www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

