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Benvolguts,
En aquest dossier, presentem el progra-
ma d’activitats que durem a terme al 
campus d’aventura des de L’escola ecobi-
ke outdoor.
Hem dissenyat un programa complert 
d’activitats intentant oferir a les famílies i 
centres educatius, tot allò que els nens 
poden necessitar per complementar tota 
la tasca educativa.
La bicicleta i l’orientació seran l’eix princi-
pal de totes les activitats i amb elles 
pretenen enriquir l’aprenentatge per 
mitjà de la interacció dels nens amb el 
seu entorn, abraçant el medi sociocultu-
ral i biofísic (humà, geogrà c, biològic, 
físic, etc).  
Per tant aquest projecte educatiu i de 
lleure, neix amb la intenció d’oferir als 
participants al nostre campus, un contac-
te directe amb el medi natural i cultural, 
per poder conèixer les seves possibilitats 
i propiciar el desenvolupament de les 
habilitats individuals i tècniques 
necessàries per moure-s’hi autònoma-
ment.

La pràctica d’esports en el medi natural 
pren especial importància en la plani ca-
ció d’aquest projecte donat que permet 
conèixer i apro tar millor els recursos de 
l’entorn i alhora, adaptar les capacitats 
motrius dels nens i nenes en habilitats 
diferents com btt, senderisme, kayak, etc...
Les activitats a la natura promouen que 
els infants i joves explorin i descobreixin 
l’entorn i, al mateix temps comencin a 
valorar i cuidar el context natural que els 
envolta.
Estem segurs que si con eu en el nostre 
projecte, els nens i nenes gaudiran plena-
ment del campus i de la Vall del Ges.
L’equip de l’escola ecobike outdoor, el 
formen professionals de l’esport i del món 
del lleure, vinculats a la Vall del Ges i amb 
un gran bagatge en l’organització d’esde-
veniments per a petits i grans. 
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LES ACTIVITATS

OBJECTIUS GENERALS DE LES ACTIVITATS

-Descobrir l’entorn natural i cultural de la 
Vall del Ges mitjançant activitats lúdi-
coesportives.
-Consolidar coneixements de ora, fauna, 
astronomia i geologia de la Vall del Ges.
-Fomentar els valors cooperatius a través 
de la iniciació i la pràctica d’activitats 
esportives, d’aventura i de lleure.
-Afavorir el creixement de la persona a 
través de l’educació en valors (responsa-
bilitat, cooperació, respecte i cura de 
l'altre i d’un mateix).
-Potenciar el benestar físic a través de la 
pràctica de l’esport en un entorn de 
natura.
-Contribuir a la presa de consciència 
sobre una millor qualitat de  vida i a 
constituir una cultura que valori i cuidi el 
patrimoni natural que valori el treball 
individual i en equip.

CONTINGUTS:

-Conceptes de ora, fauna i geologia de la zona.
-Respecte a la vida natural.
-Respecte cap els seus companys, companyeris-
me i cooperació.
-Regulació de l'esforç orgànic.
-Habilitats motrius: coordinació, equilibri, força, 
resistència i ritmes corporals.
-Adaptació del tipus de desplaçament en el medi, 
d'acord amb les característiques del terreny.

Pensem que cada activitat, no només és la realit-
zació d’un esport, sinó també un descobriment 
de la vall, la fauna, la ora  i de les pròpies amis-
tats, realitzant un joc didàctic d’aventura.
Totes les activitats estan pensades per a diferents 
grups, edats i nivells. 
Totes les activitats que realitzem són inclusives, 
estan pensades per a que tothom hi pugui parti-
cipar i són susceptibles d’ésser adaptades a 
aquells nens/es que presentin alguna discapaci-
tat o necessitat educativa especial o especí ca.



MESURES GENERALS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ: 

MESURES GENERALS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ: 

Seguretat passiva i activa.

Des de l’escola ecobike outdoor, donem molta importància a la seguretat passiva. És per això 
que tenim  tot el material necessari i adequat a l’activitat que realitzem i a l’edat del nen/a; 
també tenim especialment en compte si les condicions meteorològiques, l’estat emocional 
del grup, les condicions físiques són les necessàries per realitzar l’activitat.
Els monitors titulats vetllaran perquè l’activitat es realitzi amb totes les condicions de segu-
retat.
 
Ara bé, en cas d’incidents en el transcurs de l’activitat, el pla d’emergència comú a totes serà:
-Sempre es disposaran de monitors su cients per la realització de les activitats, amb un 
nombre su cient perquè un monitor pugui realitzar les primeres cures (sense interrompre 
l’activitat) o bé si es tracta d’un accident més greu es pot traslladar ràpidament a l’accidentat 
amb cotxe cap al CAP més proper (Torelló)
-Sempre tindrem cotxes de l’organització en el lloc on es desenvolupa l’activitat.
-Tots els monitors van comunicats entre ells per poder estar al cas de qualsevol accident en 
l´activitat.

Donat que les activitats són molt diferents entre elles, es consideraran aspectes singulars en 
el pla d’emergència.



BICICLETA DE MUNTANYA (BTT)

OBJECTIUS
Aprendre a utilitzar la bicicleta de muntanya amb tota seguretat i descobrir l’entorn de la Vall del Ges.
Seguretat viària
Ser conscient de la noció de risc amb la bicicleta i adaptar-ho en cada sortida o activitat.

DESCRIPCIÓ
L’activitat principal del campus!!
Aprendrem les tècniques bàsiques de conducció de la bicicleta: equilibri, conducció, frenada, accele-
ració, cada grup amb les seves dinàmiques i treballs adequats a les seva edat i tècnica. 
Farem sortides de descoberta del nostre entorn, en grups de com a màxim 10 persones , cada parti-
cipant portarà una bicicleta tot terreny i un casc (obligatori), amb un monitor a darrere i un altre a 
davant. Es realitzaran itineraris pels voltants de Sant Pere de Torelló (Zona de la Riera).
Durant el recorregut, es faran diferents parades  per observar i comentar la fauna i ora de la vall del 
Ges.
Seguretat viària,  aprendre a circular pel poble amb seguretat i respecte per tothom.
L’activitat és realitza pels camins més planers de la Vall del Ges; en sortir de l’esplanada de La Riera ja 
trobem els corriols que utilitzarem per les nostres excursions. 

MATERIAL NECESSARI
La bicicleta, casc i guants (recomanem portar roba adequada per fer l’activitat),  també cal portar un 
joc de reparacions i recanvis bàsics.
Aigua i esmorzar.

OBSERVACIONS
Per tal de poder saber quin nivell tenen els participants, abans de començar l´excursió es farà un 
seguit de jocs amb la bici a l’esplanada de La Riera  per determina el nivell del recorregut o activitat  
que es durà a terme.



OBJECTIUS
Conèixer i reconèixer la fauna i la ora de la Vall del Ges. Visitar els espais naturals de la vall.
Aprendre a caminar amb consciència i respecte pel medi ambient.

DESCRIPCIÓ
Es tracta de gaudir de l’entorn que ens ofereix la Vall del Ges d’una manera pausada i atenta amb tot 
el que ens envolta; caminar pels voltants del poble i de la vall.
La ruta es pot escollir segons la condició física dels participants. Totes les rutes permeten descobrir 
l’entorn i l’encant de la zona on es desenvolupa l’activitat.
Mentre es duu a terme l’excursió el monitor fa l’explicació de la fauna, ora i altres anècdotes de la 
historia d´aquesta vall.
Totes les rutes són de baixa o mitjana intensitat, per tant, no es necessita cap tipus de tècnica.
La durada de l’activitat es farà en funció de l’edat i del recorregut.

MATERIAL NECESSARI
Roba còmoda d’estiu,  calçat adequat, aigua, gorra, protector solar, esmorzar...

OBSERVACIONS
Aquesta activitat és apta per a totes les edats, ja que el circuit s´adapta segons les necessitats dels 
participants.

SENDERISME 



OBJECTIUS
Conèixer els punts cardinals i utilitzar-los. 
Conèixer i orientar-se  a Vall del Ges mitjançant punts geogrà cs.
Aprendre a utilitzar eines i estratègies d’orientació.
Fomentar el treball en equip.

DESCRIPCIÓ
Tot jugant,  aprendrem a orientar-nos en l’entorn.
Parlarem dels conceptes bàsics d’orientació, punts cardinals, agafar referències naturals abans de 
començar l’activitat,  mapes...
Un cop apresos els conceptes bàsics arriba l´hora d´aplicar-los a la pràctica. Organitzarem un joc 
d’orientació que en grups de quatre o cinc persones, els alumnes han d´intentar trobar totes les tes 
que hi ha marcades en el mapa que se’ls donarà. 

MATERIAL NECESSARI
Roba còmoda d’estiu,  calçat adequat, aigua, gorra, protector solar, esmorzar...

OBSERVACIONS
Aquesta activitat és apta per a totes les edats ja que només es tracta d´un passeig pel bosc intentant 
orientar-se. Els circuits poden ser de diferents recorreguts, sempre en el mateix paratge, adaptant-se 
a les característiques de cada participant
També és una bona eina per fer una breu descoberta de l´entorn.

ORIENTACIÓ



OBJECTIUS
Iniciar l’alumnat en la pràctica del piragüisme.
Desenvolupar les habilitats de coordinació, equilibri i orientació
Conèixer l’entorn que ens ofereix el Pantà de Sau amb les cingleres de Tavertet i l’Espai Natural de les 
Guilleries – Savassona.

DESCRIPCIÓ
El primer pas és repartir una armilla salvavides i una pala per a tots els participants.
Quan ja tothom disposa del material necessari es fa una classe teoricopràctica sobre les normes i 
tècniques a seguir i sobre l’ús correcte del material.
Abans de començar l’activitat es parlarà de les normes de seguretat a seguir en tot moment, com 
que han d´estar a la zona limitada per fer les pràctiques i quan es fa l´excursió, també se’ls prohibeix 
baixar de la kayak si no hi ha un monitor que els assisteixi.  Si algú no respecta aquesta norma es 
veurà obligat a sortir de la piragua. D´aquesta manera es procura tenir-ho tot controlat.
A continuació es posen a l´aigua i disposen d´una estona per adaptar-se i practicar les tècniques 
explicades abans i adaptar-se al  material. Després d´una estona d´adaptació, tot el grup fa una petita 
excursió pel pantà i ens aproparem ns el campanar, o només una simple passejada amb jocs didàc-
tics a l’aigua pels més petits.
Aquesta activitat la realitzarem al Pantà de Sau, molt a la vora de la casa de colònies de Can Mateu, 
on Kayaksau hi te la seva base nàutica. El transport dels nens ns a Sau, va a càrrec del pares.

MATERIAL NECESSARI
Banyador, xancletes, gorra, protector solar, esmorzar i aigua. Roba de recanvi. 

OBSERVACIONS
Aquesta activitat no presenta massa problemes i el risc d´accident és molt baix. A més, el material 
emprat és l´adequat per la seguretat dels participants.

INICIACIÓ AL KAYAK i al PADDLE SURF



La proposta que fem d’activitats és orientativa. Depèn molt del número de participants al Campus i o 
del nivell.
Diàriament, anirem combinant les modalitats descrites per fer una excursions més complertes.

PROPOSTA D’ACTIVITATS PEL CAMPUS OUTDOOR 

09:00h

13:00h

09:30h a 10:00h

10:00h a 12:45h

Trobada a la zona de la Riera.

Presentació del grup i jocs de
coneixença.

Iniciació la orientació, Btt tècniques 
bàsiques. Jocs realitzats amb Btt.

Estiraments, tornada a la calma  i  
nal d’activitats.    

Dia 1   (25 juny 2019)        

09:00h

13:00h

09:30h a 10:00h

10:00h a 12:45h

Trobada a la zona de la Riera.

Continuem amb la orientació.

Btt (millora de la tècnica i desco-
berta del territori).

Estiraments, tornada a la calma  i  
nal d’activitats.    

Dia 2   (26 juny 2019)        

09:00h

13:00h

09:30h a 10:00h

10:00h a 12:45h

Trobada a la zona de la Riera.

Presentació activitat combinada.

Orientació, Btt, senderisme,.

Estiraments, tornada a la calma  i  
nal d’activitats.    

Dia 3   (27 juny 2019)        

09:00h

13:00h

09:30h a 13:00h

Trobada  al Pantà de Sau.

 Iniciació al kayak i paddle surf.

Final d’activitats i comiat .

Dia 4   (28 juny 2019)        



CONTACTE
Sebastià Parés Vilaseca, 689 30 22 29
www.rutaebike.com, Info@rutaebike.com

Per l’activitat de Kayak, els pares hauran de portar els lls i lles al pantà de Sau (zona de Can Mateu) 
on kayakSau, té la seves instal·lacions.

Cada participant ha de portar la seva bicicleta amb bones  condicions per realitzar les activitats, 
també el seu material de recanvi (càmera, kit de reparació de punxades....).
Si el/la nen/a necessita una atenció especial (té una lesió, malaltia o al·lèrgia), la família ho comuni-
carà el dia de la inscripció al campus.

Els nens i nenes no poden portar:
-Diners,  ni  materials de valor, No  cal  que  duguin  tampoc telèfon mòbil ni càmera de fer fotos, 
l’equip de monitors/es ja en farà. 

-L’equip anirà informant de la situació a les famílies que hagin facilitat el seu contacte.

Tenim previst organitzar el primer campus de l’escola ecobike outdoor. La setmana després de Sant 
Joan, concretament els dies 25 de Juny ns al dia 28 de juny de 2019.
4 dies de campus exterior a la zona de la Riera de Sant Pere de Torelló

Data: 25-28 de juny de 2019. 
Horari: de 9h ns a les 13h.
Zona: La Riera de Sant Pere de Torelló.
Edat: de 6 a 12 anys (educacío primària).
Preu: 40 euros nen.

DATES, PREUS I EDATS

IMPORTANT!



Sebastià Parés Vilaseca
689 30 22 29
www.rutaebike.com
info@rutaebike.com


