CICLEE MITTJÀ
Joc de tarda
t
de 18
8:30 a 20:00,, 8€ per activvitat i nen/a
Joc de nit
n de 21:300 a 23:00, 8,55€ per activittat i nen/a
Nit prehistòrica de
d 20:00 a 222:00, 9,5€ pe
er activitat i nen/a
CAÇA
ADOR HÀBIL
Tipuss d’activitat
Locallització
Descrripció

Joc d’exterior
Vora del pantà
Conjunt de
d proves d’ habilitat, on els i les partticipants hauuran de demo
ostrar
la seva pu
unteria i forçça com a caççadors, la sevva habilitat a l’hora de moure’s
m
pel territori i la seva ccapacitat de treballar en equip.

TROB
BAR EL TRESO
OR
Tipuss d’activitat
Joc d’exterior
Locallització
Poble
Descrripció
Joc de pisstes nocturnn en el qual els
e participan
nts hauran dee posar‐se en
n la pell
d'uns arq
queòlegs i arqqueòlogues que, amb elss coneixemeents adquiritss
durant la seva estadaa al Camp d'A
Aprenentatge de la Noguuera, hauran de
resoldre una sèrie d'eenigmes i anar seguint le
es pistes que els conduira
an fins
a un “tresor” arqueollògic.

NIT P
PREHISTÒRIC
CA
Tipuss d’activitat
Joc d’exterior
Locallització
Parc Arqu
ueològic Did àctic
Descrripció
Amb aquesta activitaat els i les parrticipants po
odran passar una vetllada
a
diferent, sopant a l’esstil dels hom
mes i dones de la Prehistòòria gràcies al
a menú
prehistòrric (preparat pel servei de cuina de l’A
Alberg) i l’atttrezzo (foguera,
estris pre
ehistòrics...) L’equip de monitoratge
m
dinamitzarà la nit ja des del
trajecte fins
f al parc a mb explicaciions teatralittzades, cançoons, danses,
proves...

ARQU
UEOJOC
Tipuss d’activitat
Locallització
Descrripció

Joc d’inte
erior
Alberg
Joc de taula que conssisteix en divverses provess d’equip: lleegir els llavis,,
mímica, paraula
p
tabúú i preguntes. Aquestes proves
p
estaráán basades en
e
concepte
es claus sobree la Prehistò
òria i l’Arqueo
ologia que e ls participants
hauran trreballat duraant la seva esstada al Cam
mp d’Aprenenntatge de la
Noguera..

DETEECTIUS DE LA
A PREHISTÒR
RIA
Tipuss d’activitat
Joc d’inte
erior
Locallització
Alberg
Descrripció
Joc de misteri en els qquals els i less participantts hauran de fer de detecctius i
resoldre un robatori aambientat en la Prehistò
òria. Per tal dd’aconseguir‐ho,
caldrà qu
ue superin di verses prove
es d’habilitatt, lògica i meemòria per gu
uanyar‐
se el drett a fer les preeguntes nece
essàries als sospitosos.
s

