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QUI SOM?
Temps de Lleure OSM S.L. neix l’any 2002 de la mà d’un grup de professionals
del món de l’educació, l’esport i la gestió, fruit de la creixent demanda de
serveis en el sector del lleure i de l'educació, amb l’objectiu de cobrir les
necessitats que poguessin sorgir de les diferents institucions amb caràcter
socioeducatiu i esportiu, així com, oferir activitats personalitzades i
innovadores.
Els serveis que oferim són portats a càrrec per professionals que desenvolupen
una tasca complementària a l’escola, però alhora molt important si considerem
l’educació com un procés integral i permanent. Així doncs, el nostre objectiu
principal és acomplir satisfactòriament les diferents necessitats que puguin
sorgir de les escoles, associacions, al mateix temps que EDUQUEM.
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En aquest dossier trobareu tota la informació necessària sobre
les activitats que us proposem per fer durant la sortida d’un
dia.

INTRODUCCIÓ

En la realització de les activitats, hem donat molta importància
en despertar l'interès dels participants vers l’esport i el joc com
a oci en el medi natural, ja que és un ambient totalment
diferent al que viuen cada dia.

Les activitats estan pensades per adaptar-les a les diferents
edats i etapes educatives. A més, estan dissenyades de manera
que l’alumnat realitzi una participació activa durant la seva
durada.
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Mesures contra
la Covid-19
Totes les activitats proposades en aquest dossier
respecten les mesures de seguretat i higièniques

*Basades en el document on es recullen els protocols per sortides, colònies i extraescolars,
aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT el 5 d'octubre del 2020.
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Escalada
El món dels
grumets

Tir amb arc

Les
aventures
del Mariner
Barbalila

ACTIVITATS
Totes les activitats estaran dirigides per

Marxa
Nòrdica

Gimcana
aquàtica

Footbike

tècnics/es i monitors/es titulats/des.
Durant les activitats no és obligatòria la
presència dels/les responsables del grup,
però si que estiguin localitzables.

Jornades
Esportives

Activitats de
cohesió

Caiac i
BigSup

Treball
Cooperatiu
Esports
alternatius
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HORARI
L’horari pot ser de matí o
matí-tarda
És un horari model el qual s’adaptarà
als horaris d’arribada i de sortida de
cada escola.
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HORA

ACTIVITAT

10:00

Arribada

10:15

Esmorzar

10:30

ACTIVITAT

13:30

Dinar

14:00

ACTIVITAT

16:00

Final d’activitat
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Escalada
ESCALADA
Aquesta activitat permet als infants descobrir un nou esport i superar els
seus límits. L’escalada es fa al rocòdrom de l’alberg Santa Maria del Mar
a Coma-ruga.
L’activitat compleix amb totes les mesures de seguretat i van equipats

amb talabard i casc.

Durada 90’
(inclou explicacions
tècniques).

A partir de
3r de primària

Disponible
combinant-la amb una
altra activitat.
Pack de 2 o de 3.
Es reallitza a
Coma-ruga

Tarifa
Pack de 2: 15,50€
Pack de 3: 20€
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TIR AMB ARC
L’activitat permetrà als participants tenir contacte amb aquest esport i

afinar la seva punteria a través de diferents jocs i propostes per fer amb
l’arc. El tir amb arc es fa amb fletxes amb ventosa, així que es pot fer a
qualsevol lloc.

Durada 90’
(inclou explicacions
tècniques).

A partir de
3r de primària

Disponible
combinant-la amb una
altra activitat.
Pack de 2 o de 3.
Es pot realizar a
l’escola o al medi
natural

Tarifa
Pack de 2: 15,50€
Pack de 3: 20€
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MARXA NÒRDICA
La marxa nòrdica o nordic walking és una activitat física que consisteix en
afegir a la forma natural de caminar l’ús d’uns bastons, dissenyats
específicament per aquest ús. Aquesta activitat permetrà fer una excursió

per la natura i/o descobrir l’entorn.
La seva tècnica és fàcil d’aprendre, essent una activitat apte per a tothom
independentment de l’edat.

Durada de 3h
(inclou part de treball
de tècnica)
Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

A partir de
5è de primaria

Es pot combinar amb
una altra activitat
Es realitza al medi
natural

Tarifa
Activitat: 13,50€
Pack de 2: 15,50€
Pack de 3: 20€
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FOOTBIKE
El Footbike és un híbrid entre un patinet i una bicicleta: porta rodes tot
terreny, frens al davant i al darrera i un xassís robust.

Per fer l’activitat tots els participants aniran equipats amb un casc i una
armilla fluorescent com a mesures de seguretat.
Durant l’activitat farem jocs per desenvolupar les habilitats sobre el
patinet i una sortida pels voltants.

Durada de 3h
(inclou explicacions
tècniques)

A partir de
3r de primària

Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

Es pot combinar amb
una altra activitat
Es pot realitzar al
medi natural o a
l’escola

Tarifa
Activitat: 13,50€
Pack de 2: 15,50€
Pack de 3: 20€
*No recomanem l’activitat per a majors de 14 anys.
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ACTIVITATS DE COHESIÓ
L’activitat consta d’una sèrie de reptes on la col·laboració i el treball en
equip seran imprescindibles per poder superar-los amb èxit. Amb aquesta
activitat volem potenciar la confiança i coneixença entre l’alumnat a
través del joc.

Durada 3h
Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

A partir de
3r de primària

Es pot combinar amb
una altra activitat.
Es pot realitzar al medi
natural o a l’escola

Tarifa
Activitat: 13,50€
Pack de 2: 15,50€
Pack de 3: 20€
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TREBALL COOPERATIU
Es plantejaran diversos reptes per tal que el grup trobi la solució i així
superar la prova. Serà l’alumnat qui haurà de provar diferents maneres
d’afrontar-se al repte fins trobar la manera correcta per superar-lo.

Durada 3h
Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

A partir de
3r de primària

Es pot combinar amb
una altra activitat
Es pot realitzar al medi
natural o a l’escola

Tarifa
Activitat: 13,50€
Pack de 2: 15,50€
Pack de 3: 20€
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ESPORTS ALTERNATIUS
Potenciar esports poc coneguts o desconeguts per l’alumnat. Es vol donar
a conèixer esports com l’ultimate, el maçabol, el maiky game, el
tchuckball o el tamborí entre altres.
Tots aquests esports fomenten una competició sana, evitant el contacte
directe entre els jugadors i jugadores.

Durada 3h
Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

A partir de
3r de primària

Es pot combinar amb
una altra activitat
Es pot realitzar al medi
natural o a l’escola

Tarifa
Activitat: 13,50€
Pack de 2: 15,50€
Pack de 3: 20€
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CAIAC
Utilitzarem caiacs autobuidables de 2 o 3 places i ens equiparem amb una
armilla salvavides. Un cop a l’aigua ES faran diferents jocs i exercicis, al
mateix temps que es fa una petita ruta.

Durada 3h
(inclou explicacions
tècniques)
Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

A partir de
5è de primària

Es pot combinar amb
una altra activitat
Es realitza a Coma-ruga
i a altres platges

Tarifa
Activitat: 19,80€
Pack de 2: 28€
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BIG SUP
Sobre una taula de dimensiones gegants, es faran jocs d’equilibri i
col·laboració al mateix temps que ens iniciem al Stand Up Paddle o SUP.
Els participants aniran equipats amb armilla salvavides i casc.

Durada 3h
(inclou explicacions
tècniques)
Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

A partir de
5è de primària

Es pot combinar amb
una altra activitat
Es realitza a Coma-ruga
i a altres platges

Tarifa
Activitat: 19,80€
Pack de 2: 28€

www.tempsdelleure.cat

GIMCANA AQUÀTICA
Aquesta gimcana es farà al riuet de Coma-ruga. Constarà de diferents

proves que l’alumnat haurà de superar. Es combinaran proves dins del
riuet amb proves a la sorra.

Durada 3h
Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

A partir de
1r de primària

Es pot combinar amb
una altra activitat
Es realitza a Coma-ruga

Tarifa
Activitat: 13,50€
Pack de 2: 15,50€
Pack de 3: 20€
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LES AVENTURES DEL MARINER BARBALILA
Aquesta gimcana a la platja constarà d’un conjunt de proves i reptes que s’hauran de
superar per ajudar al Barbalila a trobar totes les parts del seu vaixell.

Les proves i els reptes, s’adaptaran a l’edat dels participants.

Durada 3h
Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

A partir de
1r de primària

Es pot combinar amb
una altra activitat
Es pot realitzar al medi
natural o a l’escola

Tarifa
Activitat: 13,50€
Pack de 2: 15,50€
Pack de 3: 20€
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EL MÓN DELS GRUMETS
Conjunt de jocs i activitats pensades i enfocades als més petits. Jugar amb

l’entorn, proposar diferents reptes i jocs per potenciar la imaginació i la
confiança per ser un/a grumet.

Durada 3h
Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

A partir de
P3
Activitat és per a
Educació Infantil I Cicle
Inicial.

Es pot combinar amb
una altra activitat
Es pot realitzar al medi
natural o a l’escola

Tarifa
Activitat: 13,50€
Pack de 2: 15,50€
Pack de 3: 20€
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JORNADES ESPORTIVES
Les jornades són un conjunt d’estacions que permetran a l’alumnat provar diferents
tipus d’activitat: tir amb arc, inflables, footbike, jocs aquàtics, jocs a la gespa i bany a

la piscina. S’organitzarà fent una rotació per totes les activitats.

Durada 5h
Si s’agafa en pack, la
durada s’ajustarà

Aquesta activitat es
realitza al CN
Montjuic i al CT
Cabrils

TARIFA
Activitat: 15,50€
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ACTIVITATS A LA CARTA
Hi ha moltes més activitats disponibles com, per exemple, acompanyament a

excursions, activitats d’aventura... Si teniu qualsevol proposta d’activitat ens
podem adaptar i intentar fer-la possible.

Durada
A determinar

A partir de
3 anys

Observacions
Ens podeu fer
qualsevol proposta
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Es pot fer a
l’escola?

Es pot fer a
l’exterior?

Es pot agafar sense
pack?

Es pot agafar en
pack?

Escalada

No

Sí*

No

Sí

Tir amb arc

Sí

Sí

No

Sí

Marxa nórdica

No

Sí

Sí

No

Footbike

Sí

Sí

Sí

Sí

Activitats de Cohesió

Sí

Sí

Sí

Sí

Treball cooperatiu

Sí

Sí

Sí

Sí

Esports alternatius

Sí

Sí

Sí

Sí

El món dels grumets

Sí

Sí

Sí

Sí

Caiac i Big SUP

No

Sí*

Sí

Sí

Gimcana aquàtica

No

Sí

Sí

Sí

Les aventures del
Barbalila

Sí

Sí

Sí

Sí

El pack és un conjunt de dues o tres activitats.
*Les activitats són a Coma-ruga
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Serveis que s’inclouen
✔ Monitoratge titulat i donat d’alta a la seguretat social per a totes les
activitats durant tota l’estada (2 monitors mínim en cada activitat,
excepte a la nit musical).

Més informació

✔ Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents obligatòria.
✔ Tot el material específic per a totes les activitats.
✔ Les tarifes estan calculades per un grup mínim de 20 pax. En cas de
ser-ne menys, el pressupost s’haurà de tornar a calcular.

Contactar
Aquest document és només una proposta. Si no s’adapta a les necessitats
del vostre centre, qualsevol canvi que volguéssiu fer, poseu-vos en
contacte amb nosaltres i us presentarem una proposta totalment
adaptada a les vostres necessitats.
Si esteu interessat en rebre un pressupost d’aquesta proposta, poseu-vos
en contacte amb nosaltres i us el farem totalment personalitzat.
Persona de contacte: Miquel Armengol: miquel@tempsdeleure.cat

